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 انديس نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا
 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم

 : دعب امأ

 « ايازمب اهفرشو صئاصخب ةمألا هذه صخ ىلاعتو هناحبس هللا نإف

 اهسفانُي ملو كراشُم هيف اهكراشي ملف « ةقباسلا ممألا نع هب تدرفنا ام اهنم

 لامكلاب مهنع ٌةزيمتم اهنكلو «اهريغ هيف اهكراش ام اهنمو ٠ سفانُم
 انعمج دقو . لئاضفلاو ايازملا َلُك ينبنت نيتدعاقلا نيتاه ىلعو . مامتلاو

 هناحبس هللا نم َبرُقلا هب وجرن يذلا كرابُملا رفّسلا اذه يف عوضوملا اذه

 نيلماعلا ىلإ هبيرقتو ريخلا ىلإ ةوعدلا يف ةكراشملاو هيدل ىَفلّْزلاو ىلاعتو
 . هيلع مهّثحَو

 نم ملا هذه ٌديِصَر : لئاضفلاو ايازملا ٌمأ يه لب ٍةّيزم لوأو

 . هللاب اهنيقُي لامكو « ناميإلا



 ( مهم هيبنت )

 , ةفيرشلا ثيداحألا نم ٌةريبَك ةلمج باتكلا اذه يف ءاج دق هنأ ملعا
 دقو . هعاونأو فيعضلا نم كلذ ريغ اهنمو « نسحلاو حيحصلا اهنم

 هطورشب فيعضلا ثيدحلاب لمعلا ىف ءاملعلا ةدعاق ىلع ًايرج اهانركذ

 لهنملا ١ باتك ىف ًالّصضفُم ُهاَنّيِب دقو ؛ لرصالا نكح ىف ءاملعلا اهركك ىلا

 : ءاعتالاوانلاقعلا يف اي لقجت ال نسل تيوحلا 1 نيو( كسلا

 . بقانملا ركِذَو ٠ بيهرتلاو بيغرتلاو لئاضفلا يف هب لمعلا زوجيو
 نيذلا نأ عم « ًافالخ ةلأسملا يف َنإف ًالإو « ةمئألا دنع دمتعملا وه اذهو

 : يهو رجح نبا ظفاحلا اهركذ ًاطورش كلذل اولعج هب لمعلا اوزاجأ

 ١ مدقت امك « ةيلمعلا لئاضفلا يف نوكي نأ .

 مهتملاو « باذكلا هب درفنا امب لمعُي الف . هفعض ذتشي ال نأ ١

 . هطلغ شححف نمو . بذكلاب
 . هب لومعم لصأ تحت جردني نأ -''

 . طايتحالا دقتعي لب « هتوبث هب لمعلا دنع دقتعي ال نأ -5

 يف يوونلا مامإلا لئاضفلا يف فيعضلا لوبق ىلع صن دقو ءاذه

 ينالقسعلا رجح نباو « « هتيفلأ ١ ىلع هحرش يف يقارعلاو ٠ « بيرقتلا »
 ةيفلأ حرش ١ يف يراصنألا ايركز خيشلاو « « ةبخّتلا حرش » يف
 يف يكملا رجح نباو « « بيردتلا ١ يف يطويسلا ظفاحلاو « ©« يقارعلا

 ةبوجألا ١ ىمست ةلاسر يونكللا ةمالعللو . « نيعبرألا ىلع هحرش »

 ديسلا دلاولا مامإلا يدّيسلو ٠ كلذ يف ضيفتسُم ٌثحب اهيف هل , « ةلضافلا

 ماكحأ يف ةصاخ ةلاسر هللا همحر ينسحلا يكلاملا سابع نب يولع
 . فيعضلا ثيدحلا



 و

 ناميإلا نم ةيدّمحملا ةّمألا ٌديِصَر

 اهنأل كلذو « ريبك هنم اهبيصنو « ميظعف ناميإلا نم ةمألا هذه ٌديصر ام

 الب هللا ةقلخ ِكلَم ٌلكبو ٠ هللا هلسرأ لوسر ٌلكبو « هللا هلزنأ باتك ّلكب نمؤت
 ني ِهْبلإ َلْزْنأ آمي لوس َّنَماَء 8 : ىلاعت هللا لوق ٌقادصم اذهو . دحأ نيب قيرفت هم اس كرب 00 0 0 1 5 1 ١

 عارم ا سامح هل سل ص وول  ظشص | جس سر 2م رار شع طب وجلس 2
 فلس ني رحأ تريب قرفن ال ءواسرو «وبكو دك و للاي نمآَء نونمؤمْلاو فير

 2 - ل د رع ل حر هج هور رت رم يو أ

 . [؟86 : ةرقبلا] # ٌرِصمْلا كِلِإَو اير كئارفغ انعطأو اًنْعيَسأولاَقَو

 ىف ًاداقتعاو ًالوق « ةيداقتعالا ةيناميإلا ةقيقحلا هذهب رارقإلاب انرمأ دقو
 «0 ا 7 ناك صر سم م ل لا 59 4

 ٌليِهَمَتِإَو معزا لإ َلِزْنأ آمَو الإ َلزَأ آَمَو هلي اَكَمآَء اوُلوُه 8 : هناحبس هلوق
 -- 2م تل ارم ا مح ىلا - 00 ل 2 ده هرم ديم ساس

 هير نم ويلا قوأ آَمَو ىَسيِعَو ئَموُم قو امو ٍطابسالاو بوفغيو َقَْحْسإَو
-| 5 

 مح

 لم سرح ل سم هل
 . 1١75 : ةرقبلا] 4 َنوُمِلسُم مل نحو مهْنِم لح َنَْب قر

59 ٠ ٠. 5 ٠. 9 ٠ ُ .٠ 

 نورفكيو ضعبب نونمؤي نيذلا نم انريغ نم ربكأ ناميإلا نم انذيصرف
 ةميق نم ىلعأ ةنزاوملا يف ملسملا ةميق تناك ىنعملا اذهلو «٠ ضعبب

 جّوزتي نأ ملسملل زاج انه نمو . ناميإلاب وه امنإ لّضافتلا ّنأل « هريغ
 هنم لضفأ اهنأل ؛ ملسملا ريغب جّوزتت نأ ةملسملل زّجي ملو « ةيباتكلاب

 . اهنم صقنأف هناميإ اّمأ « اهناميإب
 ةينارصنلاب جّوزت اذإ ملسملا نأ وهو : بابلا اذه ىف ٌرخآ ئنعم كانهو

 ِ 8 هوا

 ميظعتلاو مارتحالا عم هيلع ملسُيَو يلصُي هنإف « اهّيبَن تركذو ةيدوهيلاب وأ

 اذإ اهنإف « ينارصن وأ يدوهيب ةملسملا تجّوزت اذإ ام فالخب « ميركتلاو

 ىلع وأ ءاهجوز ٌهّمَتْسَي وأ ُهَْسَي نأ ُدْعَِي ال 3 الي ًادّمحم اهّئبن تركذ



 ِ يب
 ةّمألا هذه نيقي لامك

 ةداهش نيقيلا نم اهظح رفو ىلاعت هللا َّنأ : ةمألا هله تفرش نمو

 لع امم ّلضفأ ةقلا هم نا فلنعا اذ : لاق ذإ كي موصعملا
 . 2306 يتَمأ

 مهل ةرخآلا ريصت ثيحب اهيلع ةماقتسالا ليبس ىلع مهسفنأ ةدهاجُمَو

 اولانَي مل نيِلّوألا َنِإف « هل ًايواسُم الو يتمأ تيطعأ امم لضفأ « ةنياعُملاك

 بّذأتلا ديزمب ةمألا هذه هناحبس هللا ابَحع دقو . دحاولا دعب دحاولا الإ كلذ

 ٠ نمحرلا ةوفص :٠ ةاروتلا يف مهامسو «٠ بّرقتلا ةياغ مهلزانم برفقو ٠

 . ءايبنأ هقفلا نم مهنأك « ءايقتأ ًاراربأ ءاملع ءاملخ : ليجنإلا يفو

 مهبولق نع ءاطغلا فشكتا هب يذلا رونلا ةّمألا هذه هتيطعأ يذلا لضفلاف
 1م َلْعُم دحأ نوي نأ هللا ىده دل نإ لق# : ةنياعم مهل رومألا تراص ىتح

 ملِع : بتارم ثالث ىلع توافتي نيقيلاو : اولاق 67 : نارمع لآ] © متت وأ

 قيرط نم ناك ام : نيقيلا ملعف . نيقيلا ُئ و خنيقلا © نيعو ؛ 0

 دهاشي امك بويغلا دهاشُي نأ : نيقيلا نيعو . لالدتسالاو رظنلا

 قاصتلالا ةّدِش عم ةدهاشملا وه : نيقيلا ٌقحو « نايِع ةدهاشم تاّيئرَملا

 1 لامعلا ربك» يدنكلا دوعسم نب ذديعس نع يذمرتلا ميكحلا هاور 2غ(

 . 2(" 5 غم



 يف دراوملا نالَّوُج دنع كنوكّس نيقيلاو : ٌيطقّسلا ٌيرَّسلا لاق

 . ًاّيضقُم كنع دري الو « كعفني ال اهنم كنزُح َّنأ كنّثيتل ء. كردص

 ىلع اهب هللا َّنَم يتلا ةماعلا صئاصخلا باتكلا اذه لوأ يف ركذنسو
 ةيدّيعتلا لامعألل ةيليصفتلا صئاصخلا كلذ دعب ركذن مث « ةمألا هذه

 . اهريغو



 تلا نبل َلوُسَرا َتوُعََتَي َنِذَلأ 8 : ىلاعت لاق ل
 مهنتي 0 و ملأ ا ايس كودي هز

 . عمال : تالا 14 تن يل للا في 1

 ىنعمو . كٌؤحتلا ىلع ردقي الف « هبحاص ُدِصْأَي يذلا لَّقلا هلصأ : ُدصإلاو
 قوف ًائيش - كي دمحم ةمأ  ةمألا هذه ىلع ٍبِجوُي مل ىلاعت هللا نأ : كلذ

 . ممألا نم مهلبق نم ىلع كلذ ناك امك مهعرش نم هلعجي ملو « مهتقاط

 ةبغصلا لامعألا نم ٍةلمُجب اوفّلُك نيذلا ًالثم ليئارسإ ينبك كلذو

 قانعألاب طيحت يتلا ديدحلا قاوطأب نوكي ام هبشأ يه « ةقاشلا فيلاكتلاو

 . ( لالغألا يهو )

 اهنمف « ٌةريثك لاقثألاو لالغألا كلت

 ١ ةساجّتلا عضوُم ْعطَق :

 الو « ّرهطيِل ةعطقي نأ هيلع هنإف « مهدحأ بوث ةساجنلا تباصأ اذإف

 مهضعب معز دفو : (''« هحيحص » يف يراخبلا هجرخأ امك هلسَّك يفكي

 .«موق ةطابس دنع لوبلا باب » ءوضولا باتك يراخبلا حيحص )١(
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 ىلع ًادامتعا مسجلا نم ناك ولو «٠ ةساجنلا هتباصأ ام ٌعطق ٌبجي ناك هنأ

00 

 لوبلا هباصأ ام اوعَطَق ء مهدحأ َدَّسِج ُلْوَبلا باصأ اذإ اوناك»»
: 2000 
 : ( مهنم

 َدارُملا نأب : اذه يبطرّقلا َلَّوَأو ٠ مهدحأ َدْلِج : اهيفو ملسم ةياورو
 . اهنوسبلي اوناك يتلا دولجلا دحاو « دلجلاب

 هارد مدعي لكلا بايثلا يف ةحيرَص يراخبلا ةياورو : ظفاحلا لاق

 0 لا تفصل

 لسغو ءاملا ةقارإ كلذ لثم يف اهعرش يف يفكي هنإف ؛ ةمألا هذه اَمأ

 بتك هتلّصف امك . ًاندب وأ ًابوث وأ ًادجسم كلذ ناك ٌءاوس . طقف ّلحملا
 . ةنّسلا

 ١" ضئاحلا ةلكاؤُم مدع :

 ملو اهولكاؤُي مل « مهيف ةأرملا تضاح اذإ اوناك دوهيلا َّنأ كلذو
 ا

 امأ ؟"”دمحأو ملسم هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا ىف تبث امك

 لكأملا يف ضئاحلا ةرشاعُم اهنيد يف اهل حيبأ دقف ةمألا 0

 ةبكؤلاو ٍةَرّسلا نيب امب عاتمتسالاو حاكنلا نع ىهنو « ةعجاضُملاو
 ًاطايتحا . ١ َعاَكتلا الإ ءيش ّلُك اوُمَتص| «!2

 .«لوبلا نم ءاربتسالا باب» «ةراهطلا باتك ءدواد يبأ ننس )١(

 )77١/1١(. يرابلا حتف (0)

 )158/1١(. ريثك نبا ريسفت (9)
 . «دحاو فاحل يف ضئاحلا عم عاجطضالا بابا . هحيحص يف ملسم هآور (4)

1١١ 



 بناجب « هتيرشبو ناسنإلا لويم مكحلا اذهب مالسإلا ئعأَر اذكهو

 اذهو . حورلا ةياغو ةضراعلا دسجلا ةوزن نيب طباريف « هتّيتاحورو هتّينارون
 هنأل « اهّلك ةرطفلا عم مءالتي يذلا وه « ناسنإلا ةلماعم يف يقارلا جهنملا

 . ةرطفلا هذه تلا عنَص نم

 : أطخلاو دمعلا ىف صاصتقلا ٌنيِيِعَت -'*

 نكت ملو . أطخلا يف ىتح صاصقلا ليئارسإ ينب ىلع ًامّدحتم ناك دقف
 . 2”حيحصلا يف ءاج امك . حرج وأ سمن يف ةيدلا مهيف

 « يتلا سلا ملعتكك » : ىلاعت هلوق ىنعم وهو
 . [406 : ةدئاملا]

 نم افع نمل « لتقلا نع ًالدب ةيّدلا ةيعورشمب ةمألا هذه نع َفّقخف
 ٌوب ذلك نصل يف ٌصاَصِيلا ؛كيلَع بك » : ةمألا هذهل ىلاعت هلوقب ءايلوألا
 ص هير دأو فورم مابا نك ونيك نو مآ نع نم "ألا قألاو لما ملا

 اف ساء سس لس أ 00 .
 . ١798[ : ةرقبلا] # ةمحنو مكي نم ٌفيِفحن َكِلَذ ناسحإب
 م ص _- 2 ا

 : ةبوّتلاب سفتلا لق -4

 قيرط مالسلا هيلع ىسوم مهل نْيَب ؛ لجعلا اودّبع امل مهنأ كلذو
 لإ اوُبوُمَف » : مرجُملا مهنم ٌءيرَبلا لتقي نأ وهو « اهيلع مزعلا دعب ةبوتلا
 . [814 : ةرقبلا] «يسشنأ اولئفأف عكيِراَب

 عطقب نوكي ٠ يصاعملا نم ٍةلمُج يف-ةبوتلا قيرط وه ًاضيأ كلذو

 «نيرظانلا ريخب وهف ليتف هل لتق نم باب» «تايدلا باتك «يراخبلا حيحص )غ0(

 )5١6/1(.

 ؟ ١



 يف نيعلا ِءْيْفَو ء انزلا ىف رّكَّذلاو . بذكلا ىف ناسللاك ةئطاَخلا ءاضعألا
 ْ ْ . يسع اا للا

 ديما ود ةيوتلا قيرطا ايل لكش ناتو هنأ نانا ةيدكحكلا ةمألا امأ

 .اهدلوب ٌمألا حرف نم ّدشأ اهب ٌحرفَي هنأو ٠ تائّيسلا نع وُمعيَو اهلبقي هنأ

 دج هللا فْغَتْسَي مث مم مَسْفَن مِلظَي وأ اًءوس لمعي نمو # : اهنع بئاغلا عيضرلا

 ١١١[. : ءاستلا] 4 اًمِيِحَياًروُف ع هنأ

 : مهنم يصاعملا باحًحصأ حاضتفا 5 1 م ريا ع:

 اذإ هنإف ء ةيصعم لعف وأ « ًابنذ مهدحأ بنذأ اذإ ليئارسإ ونب ناك دقف

 اذك اهترافكو . اذكو اذك لعف نالف : هراد باب ىلع ًابوتكم ٌدجي حبصأ

 . ؟ءاعلاو يصاخلا كلذ ىريو « اذكو

 م ل لا ةاسملا تالاذنا

 وُقَهف ىلاعت هلا ُهرَعس دقو حبصُي ل
 ُففْشُكُي 0 ميو ُهُيَر ُةرتسي تاب دقو « اذكو اَذَك ةحراَبلا ُتْلِمَع ٌنالف اي

 : حراوجلا ُهلمعَت مل امم سفنلا ٍثيدحب ةَذخاْؤُملا 1

 هيلع لزنأ ٍلوسَر نم لسرأ الو ّئبن نم ثعب ام ىلاعت هللا َّنأ كلذو
 يف هوفخأ امو هولعف ام ىلع هدابع ٌبِساَحْيَس هنأ هربخأ الإ ٠ باتكلا
 امب َذَحاْؤُت : نولوقيو اهلسرو اهئايبنأ ىلع يتأت ةّمألا تناكف مهرودص

 )١( ةيندللا بهاوملا )981/0(.
 يطويسلل ةيوبنلا صئاصخلا (؟) )7١4/9(.
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 انعمس : نولوقيو نورفكيف « انحراوج ُهلمعت ملو انسفنأ هب ثّدحت

 . انيصعو

 هللاب انمآو انملسأو انعطأو انعمس : ةمألا هذه نم نونمؤملا لاق املو

 ثيدَح مهنع زواجت هنأب ىلاعت هللا مهنأمط ٠ هلسرو هبتكو هتكئالمو

 م اَْلَعَو - ريخ نم ْتَبَسك ماهل » : حراوجلا تلمع ام الإ ٠ سفنلا
 . [4*1 :ةرقبلا] #- رش نم - ٌتَبَسسْكأ

 : ناّيسنلاو أطححلا ىلع ٌةدخاؤُملا

 ةبوقع « ٍبرْشَم وأ معطَم نم ٍءيش ميرحت نم هتبوقُع ليجعتب كلذو

 امو َنايِسَّتلاو أطخلا اهنع عضو هللا نإف ؛ ةيدمحملا ةمألا اَمأ
 نابح نباو دمحأ هاور يذلا ثيدحلا ىف تبث امك « هيلع اوهركتسأ

 هْنَّسَحَو « ةديج ٌديناسأب ينطقرادلاو يناربطلاو هجام نباو مكاحلاو
 قطز لا
 . ' يوونل

 : مهديع موي مهلاغتشا ميرحت 4
 « تبسلا موي ميظعتب قاثيملاو دهعلا مهيلع ذخأ ذإ ٠ تبسلا موي وهو

 اوليحتو اوفلاَخ امل كلذلو « هيف مهلمعو مهلاغتشا مدعو هرمأب مايقلاو
 « َنيِكِياَح هَدَره اونو © : ًاباقع مهل هللا لاق ؟ هيف ناتيحلا دايطصا ىلع
 . [177 : فارعألا] «َنوُفسْفي اونَم امي مه وُلبت َكِلَدَحح # (16 : ةرقبلا]

 )1١( صئاصخلا .(١/19ا//7؟) ةيندللا بهاوملا )7/79 2095١7



 مهف ءرصإلا اذه مهنع عفر ىلاعت هللا َّنِإف : ةيدمحملا ٌةمألا اَنأ
 اهياكي» : اهدعبو ةالصلا لبق ٠ ةعمجلا موي مهديع موي يف ىتح نولماعتي

 عيبلا أردو هللا ثَذ لإ أوعَسأَك َةَمْمْجْلا ِوْوَي نو َةرلّصلِل ىو اد اَْمَماَ َتدَّلأ
 ٍضرأْلا يف أوُرِمَتنَ ٌةلَصلا ِتَيِضْ ادي () َنوُمَلْعَت رمش نإ كل تْيَح كل
 - يا رس حبو د

 . ٠١4[ : ةعمجلا] عدّل لضَف نم أوغبأَو

 ع 7

 : ةقباكلا ممألا ىلع ٌباَذَع نوعاطلا 4

 ليئارسإ ينب نم ٍةفئاط ىلع لسرأ ًاباذعو ًاسْجِر ناك هنأ ِِكَي انربخأ دقو

 يف اذك . مهل ًةداهّشو مهب ةمحّر هلعج هللا نإف ؛ ٌةمألا هذه اَمأ . مهريغو
 ا ("”هيحصلا

 ٠ ةمعطألا نم تابيطلا ضعب ٌميِرحَت :

 مهيْغَب ببسي ليئارسإ ينب هللا اهب بقاع يتلا تابوقُعلا نم ناك اذهو

 ضرع نوذخأي مهتلعج يتلا مهِتَرشأو « هللا عئارشب مهبُعالَتَو مهملظَو
 رم

 أوداَك دل َنَيِرْلظِيِف » : ىلاعت هللا لاق « انل رفغيس : نولوقيو ىندألا اذه
- 

 . 11٠١ : ءاسلا] ارث هلأ ل بص نع ْمِهِدّصِيَو حل تلي ٍتَبِط ميلاني م

 : وهو « مهيلع ُهمّرَح ام عاونأ ىلاعت هللا نّيَب دقو

 ١ ريطلاو مئاهبلا نم- عباصألا جرفنمب سيل ام : يأ  ٍرْفظ يذ َلُك «
 طبلاو زوإلاو ماعّنلاو لبإلاك ٠ مارح مهيلع يهف .

 وهف -ناويحلا يف نوكت يتلا ةينهدلا ةداملا : يأ : محشلا ١

  مظعلاب ةطلتخملا موحشلا اهنم مهل حابأو ؛ منغلاو رقبلا يف ٌمارَح مهيلع

 )١( صئاصخلا :(!١7/؟) ةيندللا بهاوملا )7/77١(.
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 ةيآ يف امك موحشلا نم رهّظلاب قلع ام اذكو « نطبلا هيوحي ام اذكو
 ٠ 1 . ؟'ماعنألا

 لِ مولا > : بط ّنُك اهل حابأ ىلاعت هللا َّنإف ؛ ةيدمحملا ةمألا اَمأ
 مرحو [١١ا/ : فارعألا] « ٍتبْيَطلا ُدْهَل ٌلِخخَو « [86 : ةدئاملا] « تبطل مل

 . [16ا : فارعألا] «َتِبَحْلا ٌمِهَيِلَع مرحو 8 ثيبخ لك اهيلع

 ١ مهيلع مئانعلا ميرحت :

 هوذخأي نأ مهل لحي مل « مهئادعأ نم ًائيش اومنتغا اذإ اوناكف

 كلذ نوكيف « هقرحتف ءامسلا نم ران ٌلزنتو هنوعمجي لب « هيف اوفرصتيو
 هّلُكَأَت ٍناَرُشب انبي ٌقَح» : ىلاعت هللا لاق امك « "”ههتوزغ لوبق ةمالع
 ْ س . [187* : نارمع لآ] نامل

 امك مئانغلا مهل لحأ « هدنع اهيبن فرّشل هللا َّنإف ؛ ةيدمحملا ٌةَمألا اَنأ

 أوُلكَد » : ًاكرابم ًالالح اهلعجو «٠ هيلع قفتملا حيحصلا ثيدحلا يف تبث
 . [39 : لافنألا] 4 اب اَلَلَح َمُتَمنَغاَِس

 : ةصوُصخَم َعضاوَم يف الإ مهيلع ِةالَّصلا ٌُميرحَت ١

 ّنكامأ يف الإ نوّلصُي ال اوناك « ممألا نم ىضم نم نأ كلذو

 عضوم نع مهنم باَغ نّمف ٠ سئانكلاو عماوصلاو عّيبلاك . ةصوصخم
 مث « هيلإ دوعي ىتح ضرألا عاقب نم هريغ يف ّيّلصُي نأ هل زجي مل « هتالص
 . ؟9هتاف ام لك يضقي

 )١( /؟) ريثك نبا ريسفت 5١١(.

 /؟) ةيندللا بهاوملا (؟) 97٠١(.
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 نم دحأ نكي ملو : امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم رازبلا دنعو

 5 (7١هبارحم ّعلبي ىتح يّلصُي ءايبنألا

 عضوم يأ « ًادجسم ضرألا اهل لعج هللا ّنإف : ةردكحملا هما قآ

 . "”حيحصلا يف تبث امك هريغ نود عضومب اهنم ةالصلا صتخت ال ةالص

 ١ ءاملاب ةراهّطلا ٌصيِصخَت :

 مهّدحأ َمِدَع اذإف « هريغب ءافتكالا زاوج ٌمدعو « ةراهطلا يف ءاملا ىلع

 هتاف ام يضقي مث ُهدجَي ىتح ّلَصُي مل « ًءاملا :

 امّيأف ٠ ًاروهط ضرألا اهل لعج ىلاعت هللا نإف ؛ ةيدّمحملا ةّمألا اَمأ

 يف تف هك اووهط ضرألا دجو 6 ءام دجي ملو ةالصلا ىتأ لجر

 "”-يحصلا

 )478/١1(. يرابلا حتف (1)
 .مميتلا باتك - يراخبلا حيحص قف

 )18/1١1١7/57(. ةيندللا بهاوملاو )8/1١"(. يرابلا حتف )م
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 ةّصاخلا ٍةمحّرلاب ٌماركإلا  ًايناث

 « ةصاخلا ةمحرلاب ةرخآلا يف مهماركإ م ةمألا هذه صئاصخ نمو

 . ميركلا نآرقلا صنب كلذو

 مهنم ٌقباسلا لعج هنأب ةيدّمحملا ةّمألا هذه ميركلا نآرقلا فصو دقف

 0 يي هل اروفقم هييفنل لاطلاو + انو دييسكلاو :٠ انناد

 مصنف - ءييقنل ملاظ 00 نواب نم انفْطصَأ نبذل ٌبنتكْلا انروأ مم >

 09 ريبكحلا ُلّصْفْلا َرْه تككللذ هلأ ٍنْذِإب ٍتريَحْلاِب قيِاَس 2000 م
 ا --. 07 مر ع سرع 0

 اهش مهسابلو ردو ٍيَهُذ نم 50 نم اهف َنوَلَحع اهنولخدي ِنَدَع
 ىِذلأ © روكَش لاب ! نر اَنَع بهذ ل ل

 ب افشل تسابف هشبل ورم نيم راو

 , [77-5”7 : رطاف]

 ةثالث ىلإ ةّمألا هذه مّسَق ىلاعتو هناحبس قحلا َّنأ : اذه ىنعمو

 : عاونأ

 يف طَرَفُملا وهو © ءيِسفَنل مْلاَظ مُهْنِمُه» : هلوقب هيلإ راشأ : لوألا
 المع طلَخ يذلا وهو « تاّيهنملا ضعبل ٌبكترُملا . تابجاولا ضعب لعف
 . ًائّيس رخآو ًاحلاص

 تابجاولل يّدؤملا وهو 4 ٌدِصتَقُم مُهْتعَف 9 : هلوقب هيلإ راشأ : يناثلا
 ضعب لعفيو « ٍتاَبَحَتسُملا ضعب ُكرتَي دقو « تامّرحُملل َكِراَتلا
 . تاهوركملا
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 رب جرس 1#

 لعاقلا وهو © ِتُريَحْلاِب َيبإَس جهنمو مهنمو # : هلوقب هيلإ راشأ : ثلاثلا

 ل

 ريغب نجلا ُلُخدي تاريخلاب ُقبِاّسلا ١ : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 نجلا ُلُخْدَيِمِسْفَِل ُمِلاَظلاو ١ هللا ٍةمحرب َةّنجلا ٌلخدي ُدِصتْقُملاو ء باسح

 ءاجو « فلسلا نم ٍدحاَو ريغ نع ّيوُر اذكو « « كي ٍدّمحم انيس ةعافشب

 . ةتباث ِةدِّمَج دّيَج قرطب ةْنُسلا يف هدّيؤُي اَم

 تسعمس : لاق ءادردلا يبأ نع هدنسب دمحأ مامإلا هاور ام : كلذ نمف

 نيابي تتكلم ) ىلاعت هللا لاق : لوقي لي هللا لوسر
 « هلأ ٍنْذِإِب ِتريَحْلاب قب اح و ”ققف مشيت هويت لاك ينو

 دار ا ةابع وح سلا نوعا كقران :ارسسم ل نال كسا

 اوملظ نيذلا اًمأو ٠ ًاريسي ًاباسح نوبساحُي نيذلا كتلوأف ؛ اودصتقا نيذلا

 نيذلا مه مث « رشحملا لوط يف َنوُسَبحُي نيذلا كئلوأن ؛ مهّسفنأ

 بهذ لت ١ كدب نووي داق تح فارما

 . ميظعلا هللا قدص . +: : رطن] 4 ٌروْكَش ٌدوُمَمل ابر ترإ َنْرَذل َنَع

 إف « هسفنل ملاظلا لاحلو ةفيرشلا ةيآلا قايسل ُبِسانملا وه : ُتْلُق

 ةعيح هباصأ ٠ دصتقملاو قياسا نع اح ناصقنل حملا يف سي ا

 ناك ام ركذت « ةنجلا لخدو هتمحرب هللا هكرادت اذإف « , مّعلاو ٌنزَحلاو مهلا

 ركذ نأ دعب ىلاعت هللا َّنأل « نّرَحلا اًنع بهذأ يذلا هلل دمحلا : لاقف هيلع

 : نولوقي مهنأ كلذ دعب ركذ « ةنجلا نولخدي مهنأ ركذو ةئالثلا فانصألا

 وأ نيالا بيت نأ نوضصق الو نزحلا انع بهذأ يذلا هلل دمحلا

 « ثلاثلا ٌفنَّصلا يقبف . .ربكألا ٌعِزَملا مهنزحي ال مهنأل « ٌنْرَح دصتقملا

 دمحم لاق امك « ةموحرم مآ ةمألا هذه تناك اذهلو « هسفنل ملاظلا وهو

 ,هل ٌروفغم ملاظلا « ةموُحرم ةمأ اهنإ 2 هنغ هللا يضر ةّيفنحلا نبا
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 . هريغو يروثلا هاور . تاجردلا يف ُقِباَّسلاو ٠ تائجلا يف ٌدِصتقُملاو

 عاونألا لمش يذلا ىلاعتو هناحبس هللا لضف ضحم نم هلك اذهو

 يف توات ىلع « ميعنلا ىلإو ةنجلا ىلإ ىهتنا مهلك ذإ « ةثالثلا
 تسيل ةّماركلا هذهو . هللا ىلع ةمألا هذه ةماركب دهشي وهو « تاجردلا
 ةمألا هذه ىفطصا هنأ كلذ لبق ربخأ هناحبس هللا َّنأل « ةلهّس وأ ةصيخَر
 : رطاف] 4اَيِمَطَصَأ نذل بنك انو مث ١» : لاقف هب مايقلاو باتكلا ةثاّرول
 ىربكلا ةعبتلا ٠ ىمظعلا ةيورخألا ةماركلا هذه ةلباقُم يف لعجف [؟؟

 ا ةثارولا كلت نعو ءافطصالا اذه نع ةئشانلا ةّيلوؤسملاو

 . تامازلإو فيلاكت ٌتاذ ةمْحَض

 ةنامأب ٌديلقتو ٠ ءاسأ نمل ىتح « ءازجلا يف لضفلاب ٌماركإ : نذإ وهف
 . ءافطصالاو باتكلل ةثارولا



- 
 أطسو َةَمُأ مهلعج  ًاثلاث . يب

 ءادهّشلا مه مهنأو « طسولا ةمألا مه مهنأ : ةمألا هذه صئاصخ نمو

 َّلَع م _ # : نآرقلا صنب سانلا ىلع

 #1 : ةرقبلا] 4 اديه كَل ُل أوسرلا َنوُكَيَو ساَّنلأ

 « ةلبقلا نع مالكلا ءانثأ يف ةّيصوصخلاو ةبقنملا هذه ٌدكذ ءاج دقو

 لك اَهِيلَعاهاك ىلا بير وُمَيَس » : ىلاعت لاق امك
 لاق مث ( [147 : ةرقبلا] © ٍمِيِقَتَسُم ةَمَسُم رطرص لإ آي نم ىرقم ُبرْغَمْلَاَو ُقِرْشَمْلآ هَ

 . ١87[ : ةرقبلا] «اطَسَو هَّضأ كدتْلَمَج َكِدَكَو # : اهدعب

 تيب ةرونملا ةنيدملا يف 00 لِكَك ناك دق هنأ رمألا ٌلِصاحَو

 ةلبق يه يتلا ةبعكلا ىلإ َه 00 لاهتبالاو ءاعدلا رثكُي ناكو . سدقملا

 . قيتعلا تيبلا ىلإ هجوتلاب َرِمأَو كلذ ىلإ تح مالسلا هيلع ميهاربإ

 , تيراارب اعلا لخأ نم مك . ليوحتلا اذه عقو املو

 : اولاقو « ٌلَّشو طْيختو ئدهلا نع ٌعيزو ٌبايترا ٠ دوهيلا نم 00

 يف مهباوج هللا لزنأف ع[ : ةرقبلا] © ًاهئلع اواك يتلا مكب نع ْمُهنَّلَو اَم

 . [147 : ةرقبلا] © ٍريِقَتَسُمِرطَرِص لإ هآَكِي نم ىدبي ا

 كلذك « ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيادهلاب مهيلع معنأ امك هنأ مهل 9

 ميفتسملا طخلا وه ًاضيأ طسولاو . اطر نأ مهلطخ نا ندم فا

 ىلإ مهادّه هناحبس هنوك نم ةّمكحلا هيضتقت ام اذهو « يوتسملا قيرطلاو

 . ميقتسُم ٍطارص ىلع يأ « (ًاطسو ) َةَمأ مهلعجو ميقتسملا طارصلا
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 كش الو « نيفرّطلا نع ِدْعُبلا يف ةقيقَح طسولا َّنأل « ًارايخ ًالودُع : يأ
 ًاديعب نوكي قالخألا يف طّسوتملاف « نائيدر طيرفتلاو طارفإلا يفرط َّنأ
 ا : اليمان الدتعت ناك +. نينرطلا نع

 اهتفيظو نعو « نوكلا يف ةّمألا هذه ةقيقح نع نآرقلا انئثّدحُي اذكهو

 اهرود نعو « ةيرشبلا هذه يف ميظعلا اهناكم نعو « ضرألا هذه يف

 ؛ ةضاخلا اهتليف اهل قوت نأ :يضتقي امم م سانلا ةايعب نق ئشاسألا
 ٌدِهْشَت ىتلا طسولا ةّمألا اهنإ « ةلقتسملا اهتّياذو « ةصاّخلا اهتّيصخّشو
 ْ . ةرخآلاو ايندلا يف ًاعيمج سانلا ىلع

 ربكألا اهباتك يف ةقباسلا ممألا ّلُك رابخأ تعمّس اهنإف : ايندلا يف اًمأف

 رابخأ عمستف ٠ هنع ءاج اميف ِهلكَذ ىفطصملا اهّيبن نع وأ ٠ نآرقلا وه يذلا

 رابخأ عمستو « ّلُك ءازجَو « نيبّذكملاو نيقّدصملاو ٠ نيعيطملاو ةاَصْعلا

 . مهداهجو مهلامعأو « نيحلاصلاو ءايلوألاو ٠ نيلسرملاو ءايبنألا

 نزتو مهيف اهيأر يدبت مث « ٍةقشمو بعتَو ٍتنَع نم اوّقال امو مهتيحضتو
 اهرمأ يف لّصفتف ٠ مهتاراعشو مهديلاقتو ٠ مهتاروصتو . مهتميق

 . لطاَب اذهو « اهنم ٌّقَح اذه : لوقتو

 لاقي لاؤسلل سانلا فقوو « ةمايقلا موي ناك اذإ هنإف : ةرخآلا يف امأو

 يذلا لوسرلل لاقّيف ءال : نولوقيف ؟مكلوسر مكغُلَب له : ٍومأ لكل
 ؟كل ُدّهْشَي نم : لاقُيق « معن : لوقيف ؟كموق تْفَلَب له : مهيلإ َلِسرَأ
 اذه ْعّلَب له : مهل لاقيف هتمأو دمحم ىعدُيف « هتّمأو دّمحم : لوقيف
 انّيبن انءاجج : نولوقيف ؟مكاردأ امو : مهل لاقيف . معن : نولوقيف ؟هموق

 «ساّتلا َلَع دبس ْافوُكَحَنِل »8 : هلوق كلذف « اوغّلب دق َلُسُؤلا نأ انربخأف

 ةرقبلا] : 87 ١[ .
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 ةيدّمحملا ةعيرّشلا ُْسُي  ًاعبار

 ٌصنب كلذو « عئارشلا ُرسيأ اهتعيرش َّنأ : ةمألا هذه صئاصخ نمو

 « ئلاعتو هناحبس هللا اهرّسيو الإ ضئارلا نم ةضيرف نم امف « نآرقلا
 مظعأو مهأ يهو « ةالصلا ًالثم ْذُحَف . اهيف رْذُعلاو ةصخرلا باب حتفب

 ؛ كلذ عم اهنإف . نيتملا هساسأو نيدلا دامع يه لب ٠ ضئارفلا

 ء اهل يلصألا مكحلا نع ٌفلتخت ةصاخ ًاماكحأ اهل ىلاعت هللا لعج

 ء برحلاو رفسلاو ضرملاك « ةصاخ لاوحأ يف ةصاخ يفورظل ًةاعارُم
 نا 0 ةلكيلا فرغ مدعت أ :رفاقلا سانللا ةرجوت دع ةلاخ نر

 . اهنع مونلا وأ « اهنايسن

 : ىلاعت لاق + ةروطكلا ةعيررتفلا ةذهل ةقاعلا ةتشلا نه هيضتلا:اذهاو

 . [ذد5 : ةرقبلا] ٌَرسُعْلاٌمُكدمُرالَمَرتْقْلا كبل دير
 هاور « ٌرْسْعلا اهل ةركو ٠ َرْسُيلا ِةّمألا هذهل َيِضَر هللا َّنِإ » : للك لاقو

 . حيحصلا لاجرب يناربطلا

 هسأر عفري ملف لكي دجس : لاق ةفيذح نع « هدنسم ١ يف دمحأ ىورو

 ( ينّراَشتْسأ يِبَر ١ : لاق غرف اًملف ء« تّضِبُق هّسفن نأ اًننظ ىّنح

 ُلَعْجَي ْملَو انلْبَق ْنَم ىلع َدَدَش اَمِم ًاريثك انل َّلَحأو ١ : هيفو « ( ثيدحلا )

 . 27« ةَدْجَّسلا هذه ًالإًارْكش ْدِجَأ ْمَلَف جَرَح ْنِم اينّدلا يف اَنبَلَع

 )١( ةيتدللا بهاوملا )85"(.
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 ٌتْثِعُب ىلإ ١ : لوقيو هللا ةمعنب ًاثّدحت ةمعنلا هذهب رختفي ِدلَي ناكو

 , 227« ِةَحْمَلا ةّيفينحْلاب
 50 0 ل ل ركل رز

 اورسَيو اورمتت الو اورشَب ١ : مهل لوقيف هلسُّرَو هثوعب كلذب يصويو
 ل

 ةريعتم هلا 6 ايلك ةديقعلا هذه كيناك جف قربكلا ةدغانلا ئه هدهَو

 ذخأ يف رسيلاو ةلوهسلاب اهقوذتي يذلا بلقلل يحوت يهو « اهيف رسع الو
 َفلكَت ال يتلا ةحامّسلا نم صاح عباّطب ملسملا سفن ٌعَبطتَو « اهلك ةايحلا

 . ممألا نم مهلبق نم ىلع ناك امم ديقعت الو اهيف

 .(؟1١ا/ ءافخلا فشك) . نسح دنسي دمحأ هاور 03

 .ناخيشلاو دمحأ هاور )0
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 ةدمعتلا ةئيرشلا لايك - ًايفاخ

 صنب كلذو « عئارشلا ٌلمكأ اهتعيرش َّنأ : وَلا هذه صئاصخ نمو
 . نآرقلا

 آ ٌتيِضَرَو قتَمَعِي ُحَيِلَع ٌتَمَمَأَو حديد مل ُتلَمكَأ مول » : ىلاعت لاق
 . [7 : ةدئاملا] «ًائيد كسلا

 لامكإو ةديقعلا لامكإب ىلاعتو هناحبس قحلا نم ٌحيرص ٌنالعإ اذهو
0 

 نم وه ُلامَكلا اذهو « ريوحتلا وأ ريوطتلا يعدتست ةينامز وأ ةّيَّلحَم
 لك ّنأل كلذو « ةلاسرلا هذه يف ةينامّزلاو ةيناكملا ةيمومعلا ِتاّيمتح

 ةصاخ لاسر يهف « هرصع يف هموقل لِسرأ امنإ « نييبنلا متاخ لبق ٍلوُسَر

 اهماكحأ تناكف ءدودحم نمر يف ٍةصاخ ٍةئيب يف ةصاخ ٍةعومجمل
 ةلاجب تنياتتلا ««ةفورظلاو تايضتقملا :كلتي ةموكحمو: ةفيكتم اهعئارتشو
 . نامزلا ةلاحو ةئيبلا ةلاحو ةعامجلا

 ٌةلاسر يهف « سانلا ةفاكل لِسرَأ دمحم انديس لِي يبنلا ناك امل نكل
 لّدبتت ال يتلا هترطف بطاخت يتلا « ٍناكم ّلك يفو ٍنامز ّلُك يف ناسنإلا

 . اهيلع سانلا رطق يتلا ىلاعت هللا ةرطف « رييغتلا اهلاني الو « رّوحتت الو

 . اهفارطأ عيمج نم ناسنإلا ةايح لوانتت ةعيرش ةلاسرلا هذه يف ّلَّصف

 دعاوقلاو ةيلكلا ءىدابملا اهل عضتو . اهطاشن بناوج لك يفو

 اهلعجو « ناكملاو نامزلا رّغتب رّوحتيو اهيف روطتي اميف « ةيساسألا

 يمل
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 تاهيجوتو طباوض نم ناسنإلا ةايح هيلإ جاتحت ام ّلُك ىلع ةيوتحم
 اذه لوح دّدجتتو م روطتتو ومنتو رمتست يكل تاميظنتو تاعيرشتو
 .راطإلا اذهب اها دووركسللا

 هنن اس ساس سوري

 ( عهيِدْبَأ رتب سي مهر >1 اشةأش

 ةمايقلا موي مهيديأ نيب ىعسي مهرون َّنأ : ةمألا هذه صئاصخ نمو

 . نآرقلا ٌصنب
 ني مهم ٌمعم أونمآ< َنيَِو نيل ُهَ 90 ىلاعت هللا لاق

 تأ اسبر َنوُلوُفي َمِنْمْبَأبَو ميِدْيأ ترتب نيل : يأ 4 : ميرحتلا] © اير اَنَل ٌمِمِت

 فا

 ثيدحلا يف تبث امك « ةيصوصخلا هذه ةفّرشملا ةّنُسلا ٍتحَّضو دقو
 قغأ + سأل نيب نم قئاتلا مب يتأ ثرعأل يثإ ٠ لاق كو يبنلا نأ

 , ٍدوِجّسلا رث "أ نم مهِهوُجُد يف مُهاَمي مُهفِرعَأَو . مهيامِأب هك نوت

 ”( هردرأ نكي نعني فروت ْمُهَفِرعَأَو

 )١( حيحص دانسإب دمحأ هاور .
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 ٍةَمَأ ريَخ مهنوك -ًاعباس

 . نآرقلا صنب ةيريخلا : ةمألا هذه صئاصخ نمو

 توَهنَتَو ورم أب توست ايل تجي وم َريَح محك » : ىلاعت لاق
 َنْوْفَوَت مَتنَأ ١ : 8و لاق امك ةّنّسلا صنبو 1٠١[ : ذارمع لآ] © ٍرَكحنُمْلأ نع

 11 ٌرعلا ىلع امرك اَهريَح من هم َنيِعبَس

 انلقف « ءاَيبنألا هي ملام ٌثيطعأ » : ًاضيأ ِخِلك لاقو

 َحْئَتاَمَم ,تيطعَأو ٠ بْعُولاب َترِصُن : لاق ؟َوه اَم ء هللا لوسر اي

 دنخ قنا كليو ارروط ىل تاوثلا نيخَو دم دما الل ا

0 

 رمألا ةماقإ : ةدومحملا مهفاصوأ نم ىلاعتو هناحبس قحلا ركذ مث

 ٌتوْيَمْأَت » : لاقف ماعلاو صاخلا نيب ركنملا نع يهنلاو ا
 ةباثمب ًاضيأ اذهو ٠٠١[ : نارمع لآآ 4 ٍرّكحُملا ِنَع َرْوَهْنَتَو فورم

 باطخلا نب رمع لاق امك « ةيريخلا كلتب فاصتالل لَهؤُي يذلا طرشلا
10 

 للا ًطْوَش دويل ِةَمَألا هذه نم َنْوُكَي ْنَأ هدرَس ْنَم : : لاق . «ساّتلِل ٌتَجِ

 لازت ال ١ : روهشملا ثيدحلا يف لي اهيلإ راشأ ًةليلجلا ٌةبّقنملا هذهو

 . هجام ٠ نباو هنّسحو يذمرتلاو دمحأ هاور 20(

 .٠ نسخ هداتسإو دمحأ هاور )0

 ضف



 . 2 0 اح م حاى و 0 2 ّ 2 ل 0000

 َيِتأَي ىتح . ْمُهَفلاَخ ْنَم ْمِهُوْضَي ال ٌّقحلا ىلع َنيرهاظ يتّمأ ْنِم ةفئاط

 ةروص ىلع ولو ةيدّمحملا ةمألا ىف ةريعشلا هذه ءاقبإ نايب وهف « « هللا ُدمأ
 م

 - سال ٠

 5 ست

 اهوسانتو ةريعّشلا هذه اولمهأ مهنإف . باتكلا لهأ فالخب اذهو

 كلذلو ؛ ريخ وه يذلاب ىندأ وه يذلل ًالادبتساو ًاقافن وأ 5 هوو لماع ٠

 توب نم أورَتَكم َنيِدلا هَل » : لاقف زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا مهَتَذ
 4 توُدَتَمَأوناَكَوْأوَصَعاَمَي كَ ٌمَيْرَم نبأ دعو درواَد ناس لع َليَِرَس

 . [ال8 : ةدئاملا]

 دواد يبنلا نم ةنعللا اوقحتسا ؛ ةريعّشلا هذهل مهكرتب مهنأ رهظف

 لعفلا سئب وهو « ًاناودُعَو ةيصعم مِهّلْمِف ئّمسو « مالسلا امهيلع ىسيعو

 . هللاب ذايعلاو

 رثكأ ةلالَج يف ةيدمحملا ةّمألا يف ةيهلإلا ةيريخلا هله ةروُص حضتتو
 . ًالثم ةيدوهيلاك ةّمألا هذه ريغل ةبسّنلاب اهلباقُي ام ٍرْكِذ دنع « ربكأ ٍةمظعَو
 . سانلل تجرخأ ٍةمأ ريخ اهنأب ةيدمحملا ةّمألا حدتما امل ىلاعت هللا نإف

 تافنطلا عتاب درهبلا م14 ةيربخلا لهل مهنا ةميرك تاسوأي اهنضوو

 ا ا ةنكْسَملاو مهيلع َهَلَّذلا برضو « ريصملا َءوُس مهدّعوتو

 َرْيَح ْمُكُش # : لاقف هّدودح مهيّدعتو « هئايبنأل مهلتقو « هناحبس

 . «ساّتلِل ْتَجِ

 تايآلا هذنع انيبلغ فلد ىفلا ةليلجلا ةيضزدصتلاا هش تاتو
 هلع نا ةارقلا دنس ةفداص#ةراشر ةألا هله لكحت اهنإف م كاكراسملا
 از + فىذأ لإ ْمُكوَُرُصَي نأ » : ًاغيلب ًاررض مهورضي نل مهئادعأ نم ةرثكلا

 اوقليو مهتنسلأب مكوذؤُي نأك « ًاريسي ًاررض الإ مكورضي ال : يأ[١١١ : نارمع

 يف ىذألاب دارملا وهو . قحلا نع هّناميإ َفْعَض نَم اوّدصيل مكنيب َهَبْشلا
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 ىلإ يدؤي ال عقاولا يف ٌررَّضلا اذهو + ىذأ لإ ْمُكوُرُصَي نأ # : هلوق
 ٌدعوو َّقَح ُنامَض وهف «٠ اهتوق لالحمضا ىلإ يدّوُي الو ةّمألا نايك مده
 باتكلا لهأ َّنأ وهو « ِناَّن دعوب هدعب هدّكأ ىلاعتو هناحبس قحلا نم قدص

 مهيلع رِصّنلا مهل نوكيس نينمؤملا نإف «:نيقداصلا نينمؤملا اولتاق ول
 .[لل1 نارمع لآ] 4 ٌرايدلا هوي حَوِتَُي نإَو» : لاقف

 نوكت نل  مهيلع مهرصُن دعب مهنأ وهو «٠ ِثلاَن ٍدعوب اذه متخ مث
 دعب مهرأثب ذدخألل ةكوّش وأ ٌةَرَق  دوهيلا مهسأر ىلعو  باتكلا لهأل

 يه يتلا ةميظعلا تانامضلا هذه نأ الإ . * حروُرَصتي ال مث » : كلذ

 نيميظع نيلصأ ىلع ةيمالسإلا ةمألا ةظفاحمب ةطورشَم « ةميرك ٌثاراشب
 2 . ةيآلا امهيلإ تراشأ

 ىلإ ةوعدلا : ىناثلا ء* 6 َنوُنصّوَتَو## : هللاب ناميإلا : لوألا

 ةمألا تدارأ اذإف ركبُمْلا نع رْوَهْنَتَو ٍفوُرْعَمْلاب نوممْأَت 8 : ريخلا

 اهيلعف اهنايك ىلع يتأي امب دوهيلا ةهج نم باصت ال نأ ةيدمحملا
 دادعإو اهباتك ماكحأب دّيقتلاو « اهّيبن ةنسب لمعلاو اهّيرل ةدابعلا صالخإب
 اهباصأ ؛ كلذب مزتلت مل اذإف ءاهودعو هللا ودع لاتقل ةلماكلا ِةَّدَعلا

 . اهنم اهودع نّكمو اهنايك يف رّنأو اهئادعأ ةهج نم ُررَّصلا

 انفالسأل هناحبس هقّقح دقو ٠ فلختي نلو فّلخَت ام ىلاعت هللا دعو نإ
 ؛ ركنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأو ًاقح هللاب اونمآ نيذلا نيحلاصلا

 مهنيد يف اوطّرَف دقف . مهلاوحأ تريغت نيذلا مه نيملسملا نكلو
 تاوطخ اوعبتاو « تاوهشلا يف اوسمغناو ابرلا اولكأو ٠ ةالصلا اوعاضأو

 نع َيهنلاو فورعملاب رمألا اوكرتو « ًابازحأو ًاعّيِش اوقّرفتو ناطيشلا
 اوَدِعُي ملو مهنيب ءامَحُر رافكلا ىلع َءاَدِشَأ اونوكي ملو « ركنملا
 ملو ٠ لبق نم مهفالسأ ناك امك مهّردع لاتقل ٍةَرُق نم اوعاطتسا ام
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 . مالسإلا ميلاعت اهديرت امك ةيلوؤسملاب روعشلا اونسحُي
 رثكأو « ِهكَي هللا لوسر ةّنّسو هللا لزنأ ام ريغب نومكحَي مهماكُح رثكأ

 اوتكس وأ « اولماجو اوقفانف ايندلا ىلع صرحلا مهيلع ٍبلَغ مهئاملع

 برَض الو ٠ ماّقَت َدودُح الو لاقت ٌّقح ةملك الف « ماّكحلا مهيلع طّلستف
 . تاسّدقملا وأ تامُرُحلا ىلع ةريغالو « نيِبّدْخُملاو داّسْفلا يديأ ىلع

 مهيلع هللا طّلَّسَو « رشلا ىلإ ريخلا نم مهلاَح لّدبت ؛ كلذ اولعف امل

 اورّيْغُي ىتح موقب ام رّيْعُي ال هناحبس هنأل . مهمحري الو مهفاخي ال نم
  هودقف ام لك مهيلإ دوعي « قحلا جهنملا ىلإ اوداع نثلو ٠ مهسفنأب ام

 ةنامأ دهعب اوفو نئلو « مهرصني هورصن نئلو « مهقدصي هللا اوقدص نئلو
 . ؟اليق هللا نم قدصأ نمو . مهدعو ام مهل قَّقَحُي مهثرو ام

 ركذت امل هبتكو هتكئالمو هئايبنأ ءادعأ عم مهبرح يف برعلا َّنِإ

 نيفرتْعُم نيجاَر نيِفِئاَح نيْلِصُم نيعاد نيركاذ هيلإ اوعجرف مهبر مهُمظعم
 يف هيلع مهام عم كلت مهتعجر ردقب هللا مهتّيث « هنم رصنلا نأب

 . هيصاعمب ةرهاجُمو « هماكحأل ٍةبراحمو هلل ٍةَفلاْخُم نم مهتاعمتجم

 ىلاعتو هناحبس هللا اوركذت امل هيلع مه ام عم_ برعلا َّنِإ : لوقأ

 مهنع عفدناو ٠ ٌديثَك ٌدصّنو ٌريبك ٌريخ مهل ققحت دقف « مهرّكذت دّوجملو

 وأ لعفلاب اَمإ « ةديؤمو ةرصانمو ةبراحم ايندلا مهعم تفقوو ٌريطخ ٌراع
 . لوقلاب

 طبريف ٠ يمالسإلا يناميإلا ثعبلا متي نأ يف بولقلا ألمي لمألا نو
 ًادنسُم ًالصتُم دوهشملا زيزعلا دجملا ثيدح يوريو «٠ يضاملاب رضاحلا

 . ًاعوفرم

 د ع *
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 ةّمألا هذه ٍدارفأ نم ىسيع حبسملا نوك - ًانماث

 ىسيع حيسملا وهو « مزعلا يلوأ نم ًاميظع ًايبن ةمألا هذه دارفأ نم َّنِإ
 ىلع هئاقب عم « ًاقافتا ةمألا هذه نم نوكي لزني نيح هنإف « مالسلا هيلع
 . لَك يبنلاب هعامتجال يباحص هنأ ىلإ ءاملعلا نم ٌعمج بهذ لب « هتّوبن

 . ًاقدصمو هب ًانمؤم ٌنَِح وهو

 كلذلو « لكي انيبنل ٌمِباَن وهف « كب انيبن ةعيرشب مكحي امنإف لزن اذإو
 يف ثيدحلا يف ءاج امك نيملسملا ٍةعامَج عم ًامومأم يلصُي هنإف

 +295 هلا لوضردلاف لاق دنع هلا ير ةريرهب بأ نع نيحيحصلا »

 . « ْنُكْنِم ْمُكْماَمِإَو : ْمُكِيف ميْرَم ُنْبا َكَرَت اًذإ ْمُتْنَأ فيك »

 نرخ مداسلا يلع يرع نبا يع لنا لس حبحا يفو

 ءاَرَمَأ ٍضْمَب ىلَع ْمُكَضْعَب َّنِإ ءال : لوقيف ٠ ال ّلَص لاعت : مهريمأ

 . « ةمألا هِذَهرشلا دم

00 

 ْتَمِيِقَأ اهئ ٠ ه2 ل دل فاول نا ري يفو
 . ©« كل

 لزني موي ًامومان, يلصي ئسيعاذأب ترتاوت رابخألا َّنأ : ٌلِصاَحلاو

 عابتأ نمو اهدارفأ نم ًادحاو ناك نإو وهو « ةيدمحملا ةّمألا يف ةفيلخ

 هنأ سانلا ضعب ُنظَي امك ال « ٌميرك ٌيبنو ٌلوسَر هنأ الإ « دي دمحم اهئبن

 قد



 نالوزت ال امهنأ لهجيو « ٍةلاسرَو ٍةَوِبُن نودب ةمألا هذه نم ًادحاو يتأي

 نأ َنكِشويل ١ : « نيحيحصلا » يف ءاج دقو ٌنَِح وه نمب فيكف « توملاب

 « َريِزْنْحلا ُلَتْقيَو َتِئِلَّصلا بسْكَيَف 0 ٠

 : لْقَعُم نب هللا دبع ثيدح « ًاحوضو ىنعملا اذه ٌُديزيو « « ةَيزِجْا ٌعَضي

 00000001017 هدو 0

 يذلا عرشلل ًاكرات هتعيرشب ًالماع رشم هت لكلاب سيلو
 . ءايبنألا يبن هنأل « كك انّيبن الإ « هب يحوأ

 )١( ةيندللا بهاوملا ىلع هحرش ىف ىناقرزلا هلقنو ىناربطلا هاور 749/0.
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 اهلوأل تتبث :بث امك ِةمألا هذه رخآل ةنجلاب ةراّشبلا توبُت  ًاعسات

 ينآَر ْنَمِل ىّتوط ٠ : لاق كَ هنأ يلمابلا ةمامأ يبأ نع ثيدحلا يف ءاج
 دمحأ هجرخأ . . © يِبَنَمآَو يِنرَي مل ْنَمِل- ٍتاَوَم َعْبَس - ىبوطو « يب َّنْمآَو
 يآ مل ىؤلط ٠ : ظفلب مكاحلاو نابح نباو ؛ ' خيراتلا ١ يف يراخبلاو

 - ٍتاّوم َعْبَس - يب َّنَمآَو يِنَرَي مل ْنَمِل ىّبْرَطو 0( يب َنَمآَو
 . دمحأ دنع سنأ ثيدح نم ٌدهاش هل نكل « بّقعت َتّعَتَو مكاحلا هححصو

 ا

 َكَرَي ملو َكَقَّدَصو َكَرَي ملو كب ب َنَمآ ْنَم تيأرأ : ليقف ٍللكي هللا لوسر

 قط ١ يب نع يِنآَر نمل ىبوُط « يعم َكِيلوُأ يِناَرْخِإ َكِيلوُأ » : لاق
 (« - تارم ثالث - يري ْمَلَو يب َنَمآ ْنَمِل

 : ًاعوفرم رسُب نب هللا دبع نع مكاحلاو تاقث لاجرب يناربطلا ىورو '

 ْنَمِل ىَبْوْطَو « ينآر ْنَم ىأر ْنَمِل ىَبْوُطَو ٠ يب ّنَّمآَو ينآَر ْنَمِل ىَبْوُط ١

 . « بآَم نْسُح هو يأ ىزطدا نار اأو

 هنأ : يهو « ةدايز نابح نباو دمحأ هجرخأ ثيدح يف ءاجو

 . « ِةّنجلا يف ٌةَرَجَش » : لاقف ؟لئبوط امو : هلك لْئس

 . ةمألا هذهل ًارخآو ًالَوأ لي هب ناميإلا ٌلضَف تبن اذهبو
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 ع ْ ّق م 72 م

 : رخ وبث - أرش َّوأل تبث امك ةّمألا هذّم رخآل اضَقلا توش ا رشاع

 يف ءاجام كلذ ىلع لديو َخِْكَي هرصع ةيلضفأ قافتالاب تبت

 نيالا مذ مهتولي نيذلا 3 قوق سائلا كيو: امهريغو « نيحيحصلا ؛

 ةئام ةثعبلا نم مهتدمو ةباحصلا رصع كلذب دوصقملا : ءاملعلا لاق

 رخآ ةافو يف فالخلا ىلع ليلقب اهقوف وأ ليلقب اهنود وأ ١ ةنس نورشعو

 . ليفطلا يبأ ًاتوم ةباحصلا

 مهو « مهدعب نيذلا نرقلا : يأ « مهنولي نيذلا مث ١ : هلوقو

 . ةئأم ةنس نم ربتعا نإ ةنس نينامث وأ نيعبس وحن مهتدمو « نرعباتلا

 ىلإ نيسمخ نم ًاوحن نيعباتلا عابتأ مهو « مهنولي نيذلا مث » : هلوقو
 لك نم لضفأ ةمألا هذه لوأ َّنأ ىلع ُنُدَي اذهو « نيتئامو نيرشع دودح

 دعب يتأي نميف نوكي دق هنأ ربلا دبع نب رمع وبأ بهذو « هدعب يتأي نم
 . ةباحصلا ٍةَلِمُج يف ناك نمم ُلضفأ ةباحصلا

 ا : لاق باطخلا نب رمع نع ءاج

 : لاق « ةكئالملا : انلق ؟ًاناَمْيِإ لصف قلخلا يأ نوُردتأ ١ : لاقف

 . مُهْرْيَغ ْلَب ٠ هل نحو لاق « ٌءايبنألا : انلق . مهريغ لب « مهل

 يب َنوُنِمْؤُي ٍلاَجَرلا بالضَأ يف ٌمْوَق ؛ ًاناميإ قْلَخْلا ُلَضفأ : لكي لاق

 . 2" ًاناَمِنِإ قْلَخْلا ٌلَضْفأ ْمُهَف « يِنْورَي ْمَلو

 )١( نسح دانسإب ىناربطلا هاور ٠ ربلا دبع نبا هنسحو « ىسلايطلا دواد وبأو .
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 : لاق هنع هللا يضر حارجلا نب ةديبع يبأ نع ًاضيأ ءاجو

 : لاق . كعم اًنُْدَماجو كعم اًنْملسأ اَنم ريح ٌدَحَأ لَه » : هللا لوسر اي

 , 2006 يِنْوَرَي ْمَلَو يب َنونِمْؤُي ْمُكِدَعَب نم َنوُنوُكي ٌموق
 ةّيضق يف ءاملعلا نيب يراجلا فالخلا ىلإ ضّرعتن نأ ٌبحُن ال نحنو

 كلذ َّنأ ريغ « لامعألا لضف يف اهرخآو ةمألا هذه لوأ نيب ةيوستلا

 . ءيش اهلدغَي ال « هتيؤُرَو لي هللا لوسر ةدهاشُم َّنأب لوقلا نم انعنمي ال

 8 مكاحلا ةيحيتسمب# و يناربطلاو دمحأ هآور 223

 ؟ن



 نييعنلاب كي انيبن رق دوُجُو  رشع يداحلا

 نم اهاوس نم ىلع هب تزاتماف ةّمألا هذه هب فّرش يذلا هللا لضق نمو
 َّكَش ال « رتاوتو نيقيب اندنع ٌمولعَم لك دّمحم اندّيسو انّيبن ربق َّنأ , ممألا

 رفسلا ٌقاشم دّبكتتو « نيحّو ٍتقو لك يف سانلا ٌدرتف . بير الو كلذ يف
 لماكلا نيقيلاو ّماتلا ملعلاب مهبولق ءالتما عم ٠. فيرشلا هربق ىلإ هءانعو

 نكاسمو ةفورعملا هئارّجُح هذهو . دوهشملا ناكملا اذه ىف كلب هنأ ىلع

 . ةرّهطملا هتضور هذهو « هتاجوز

 ََمألا ريغ ِةَمأل الو . ِهلِلَك هريغ ّيبنل تبثي مل ٌلضَفلاو ٌفرشلا اذه

 . ةيدمحسملا

 : رجح نبا لوقي اذه يفو

 لوسّولا ّنكسام ريغ ًانيقي 0يضرأب مّهُرباقم ْمَّلعُت ملو
 كنإ «٠ نينمؤملا ريمأ اي : يدهملل هنع هللا يضر كلام مامإلا لاقو

 دالوأ مهو « كراسيو كنيمي نع موقب ٌدمتف ةنيدملا نآلا لخدت

 لهأ نم ٌريخ موق ضرألا هجو ىلع ام هنإف « مهيلع مّلسَق ٠ نيرجاهملا
 . ةنيدملا نم ريخ الو « ةنيدملا

 ُدبق ٌفَرعُي ال هنأل : لاق ؟هللا دبع ابأ اي كلذ َتلُق نيأ نمو : هل لاقف

 ٍدَمحم ُرِبَق نّمو ٠ ِلك دمحم ربق ُريغ ٠ ضرألا هجو ىلع مويلا يبن
 . ''”مهريغ ىلع مهلضف َمَلُْي نأ يغبنيف « ٍمهَدْنِع

 .«كرادملا بيترت» يف اذك )١(
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 نع ثيدحلا يف ءاج امك ةيهلإلا ةمحرلا ِلّرَتَت عضوم فيرشلا ربقلاف
 ريالا دركي لوا كلي ب + هنع هللا يضر سك

 اذ ىّنَح ّيِبَنلا ىلَع َنوُلَصُيَو , ينكح نوئرفي رتل ردقو نع ءح ٍةَكْيالَملا
 ْمهتَحِنِجَأِ َنوُبِرْضَي ٍرْبَقلاِب اوُدُحَي ىَنَح الأ نوعبس َطَبْهَو اوجَّرَع اوّسُم أ

 1 ٍراهّنلاب ًافلأ نوعبسو لْيّللاب افلأ ّنوعبس َِبَنلا ىلع َنوُلَصِيَ

 )١( و يبنلا ىلع ةالصلا لضف » يف يضاقلا ليعامسإ ظفاحلا هاور « .

 ب



 2ع 2 .
 ةقباّسلا بتكلا يف ٍةيدّمحُملا ِةَمألا ٌركِْذ  رشع يناثلا هم 1 - + ا و ».- وو نح + . ءاه

 هك وسلم رويس يل هرم ا عاصم سب وع يم عري م22 : 0 7
 مهيب ءامحر راثكلا ىلع ءاَذِشَأ :هعم نيذلاو هللا لوسر دمحم #9 + ىلاعت هللا لاق

 ا ريرإ . سبام 1 5 را در م م عام
 جوجسلا رثأ نم مههوجو ىف مهاميِس انؤضرو هللا نم الضف نوغتبي ادعس اعكر مهل
 0 مومو 2 ا مس

 . 114 : حتفلا] (مَعْطَس َجرْخأ عررُك ليجنإلا ىف ملكمو ةووتلا يف حُلم َكِد
 رطسلا يف : لاق بعك نع ركاسع نباو « هدئنسم » يف يمرادلا جرخأو

 ٌباََخَس الو ٌظيلَغ الو ّظَق ال « راتخملا يدبع هللا لوسر دمحم : لوألا

 , رفغيو ٌحفصيو وُمْحَي نكلو « ةئيسلا ةئيسلاب يزجي الو . قاوسألا يف

 دمحم : يناثلا رطسلا يفو . ماشلاب هكلمو « ةبيطب هترجهو ةكمب هدلوم

 , ءاَرَّصلاو ءاّرّسلا يف هللا نودمحي نوداّمحلا هتمأ ؛ هللا لوسر

 نولصي سمشلا ةاَعُر « ِيفَرَش ّلُك ىلع هنورّبكيو لزنم لك يف هللا نودمحي
 ىلع ''”نورِزتأيو ,2''ةسانك سأر ىلع اوناك ولو « اهتقو ءاج اذإ ةالصلا
 ءامسلا وج يف ليللاب مهتاوصأو ٠ مهفارطأ نوئّضويو « مهطاسوأ

 . لحّتلا تاوصأك

 : يهو ٌةدايز ركاسع نباو دعس نباو يمرادلا دنع ىرخأ ةياور يفو

 مهدجاسم يف مهْيوَد . مهلاتق يف نوفصي امك مهتالص يف َنوُفُصي »
 . « ءامسلا وج يف مهيدانم عمسُي « لْخّنلا ّيِودَك

 )١( ةلبزه .

  (2)رّرألا نودشي .
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 يو

 يف مهليجانأ : ةداي رز ميعت يبأو راكب نب ريبزلا دنع ةياور يفو

 ثول ليللاب ٌناَبهُد ؛ هزامد ّىلإ هب نوبرقتي يذلا مهنابرق «٠ مهرودص

 . « راهنلاب

 ةّمألا | هذه فاصوأ يف ءاج : ميعُت يبأ دنع ةريره يبأ نع ٍةياور يفو

 2 مهل باجتسملا نوبيجتسملا ١ نوقباسلا نورخآلا مهنأ : ةاروتلا يف

 ةقدصلا نولعجَي . ءيفلا نولكأي « ًارهاظ هنوؤرقي مهرودص يف مهليجانأ

 هل تبتُك اهلمعي ملف ٍةنسحب مهدحأ مه اذإ « اهيلع نورجؤي مهنوطب يف
 ٍةئيسب مهدحأ ّمَه اذإو « تانسح رشع هل تبتُك اهلِمَع نإو « ةدحاو ٌةنسَح

 ملعلا نوَتْوُي « ةدحاو ةئيّس تبتُك اهلمع نإو «٠ بتكت مل « اهلمعُي ملف

 . لاجدلا حيسملاو ةلالضلا نورق نولتقيف . رخآلاو لوألا

 هذه فصو يف ءاج : ًاضيأ ميعُن يبأ دنع رابحألا بعك نع ةياور يفو

 ركتملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي « سانلل تجرمخأ دم ري انين ةمألا

 نإ هلعفن : اولاق ًارمأ اودارأ اذإ « رخآلاو لوألا باتكلاب نونمؤيو

 راثآ نم نولججحُم دع . دجسم مهل ضرألاو روهط مهل ديعصلا « هللا ءاش

 مهنمف 2 مهتيفطصا ٠ باتكلا قروي 2 انعم ةقوكرم ةمأ «٠ ءوضولا

 رانلا لخدي ال « تاريخلل ٌقباَس مهنمو . دصتقُم مهنمو ء هسفنل ٌملاظ

 5 را
 . رجشلا قرو نم رجحلا ءىرب ام لثم تانسحلا نم ءىرب نم ألإ مهنم

 نمو كي , ةكئالملا تناك 0000 اذإ : اضيأ ميت

 ا 8

 . ( ًالّئْظُم

 َّنِإ : ًاضيأ « ةيلحلا » يف ميعن وبأ اهجرخأ ًاعوفرم سنأ نع ةياور يفو

 هتمأو ( ِكَي دمحم : يأ ) اهلخدي ىتح قلخلا عيمج ىلع ٌةمّوحم ةنجلا

 لك



 ةنجلا مهلخدأَو « ريسيلا مهنم ُلَبقَأ « ليللاب ٌنابهر « راهنلاب نومئاص
 . هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب

 ءاج : ميعُت وبأو متاح يبأ نبا اهجرخأ ِهّبنُم نب بهو نع ِي باور يفو

 ل لاق هلالج ّلج هللا َّنأ : يتأي ام ةيدمحملا ةمألا فصو يف

 مهسلاجمو مهدجاسم ىف « ديحوتلاو ريبكتلاو ديمحتلاو حيبستلا

 نم مهب مقتنأ . يراصنأو يئايلوأ مه 2 مهاوثمو مهبلقتمو مهعجاضمو

 . ًادوجسو عكر ًادوعقو ًامايق كل قرا « ناثوألا ةدبع ىئادعأ

 يف نولتاقيو « ًافولأ يتاضرم ءاغتبأ مهلاومأو مهرايد نم نلنوجرخيو

 ةمأ مهلعجأو « ممألا لضفأ مهلعجأ : لاق مث . ًاقوحزَو ًاقوفص يليبس

 2 ينورّبك اوضبق اذإو « ينولّلَع اوبضغ اذإ . سانلا ىلع ءادهش آطسو

 ىلإ بايثلا نوّدشيو . فارطألاو هوجّولا نورّهطُي «٠ ينوحّبس اوعزانت اذإو
 . فارشألاو لالّتلا ىلع نوللهيو « فاصنألا

 : لاق ىلاعتو هناحبس هللا َّنأ : هيفو هبنُم نب بهو نع يقهيبلا ىورو

 تيطعأ ام لثم لفاونلا نم مهتيطعأ وحرم - ِِلكَي ًادمحم ىنعي - ٌةتمأ

 « لسرلاو ءايبنألا ىلع ٌتضرتفأ يتلا ضئارفلا مهيلع تضرتفأو « ءايبنألا

 . ءايبنألا روُن ّلثم مهرونو ةمايقلا موي ينوتأي ىتح

 هه



 ةلالَّض ىلع ٌعمتجت ال ةّمألا هذه َّنأ  رشع ثلاثلا

 َّنأ كلذ نم أشنو ٠ ةلالض ىلع عمتجت : ال نأب ةمألا هذه هللا صتخا
 0 ل ل

 نع هنع هللا يضر يرافغلا ةرصب يبأ نع يناربطلاو دمحأ جرخأ
 « ةلالّصلا ىلع يِنتأ َعَمْجَي ال نأ هللا ٌتلأس» : لاق هلك هللا لوسر

 : اكيدحل | . « اهيناطغأف ٠ ًاَوُدَع مهيلع َرِهْظُي ال نأ هتلأسو . اهيئاطعأت

 : لاق لكك يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع مكاحلا جرخأو
 . « ًادبأ ٍةلالّضلا ىلَع يتم هللا ٌعَمْجَي ال »

 لاق «ةّّبُحلا باتك ١ يف يسدقملا رصن خيشلا جرخأو
 .. « ةمحَر يتّمأ ٌفالتخا » : لكي هللا لوسر

 نبا نع « سودرفلا دنسم يف يمليدلا ًاضيأ هاور ثيدحلا اذهو

 . ًاعوفرم سابع

 : لاق لَك هللا لوسر نأ امهنع هللا يصر رمع نبا نع يدمرتلا ىورو
 ىلع هللا ُدَيو ٠ ٍةَلالَض ىَلَع ٍدِمَحُم ديحُم مآ لاق وأ ؛ يَِمأ ُعَمْجَي ال هللا َنإ

 « راثلا يف ّذش َّذَّش نمو « ٍةعامججلا

 0 ا ل

 0 تال ْنَأَو : اهنم ركذ ٠ لالي ثالث نم هللا مكَراَجَأ

 0# #خ

١ 



 قرَغالو عوُجب َةَمألا هذه كلهُي ال هللا نأ  رشع عبارلا

 باذعب اوبّذَعُي الو يقرع الو عوجن اهكلهُي ال نأب ةّمألا هذه هللا صتخا

 . مهّتضِيَب َحيبتسيف مهريغ اودع مهيلع ًطلسُي الو « مهلبق نم هب ِبَّذُع

 ّيِل ىوُز هللا نإ » : كي هللا لوسر لاق : لاق نابوث نع ملسم جرخأ
 يل َيِوُز اَم 0 يتم َكلُم ناو . اهبِراْغَمَو اهقِراَشَم ُتيأَر ّضرألا

 نأ ينكأل يب زر بلاص ينإو ٠ يفيبَألاو َرَمْحَألا ع نْيَرْيَكلا ٌتيطعأو « اهنم

 ل ل ل , اًهكِلِهُي ال
 . « يناطعأق « مُهَتْضِيب

 نأ و ُتلأَس » : لاك 46 ينبلا نأ دعس نع ةييئا با نبا عرخاو

 ا م َكِلْي ال ْنآ ُهُلأَسو « اهيناطعأف ٠ ةَّسلاب يتم َكِلْهُي ال

 (.١ لع تزد +” قتع كعب لطفي ال ذأ كلاسو « اهناطغأ

 : لاق وي هللا لوسر نأ سيق نب ورمع نع ركاسع نباو يمرادلا جرخأو

 َنوُرِخآلا نحف «٠ ًارايتخأ ينراتخاو مورا َلَجَألا يبر كّردأ هللا نإ »

 « هللا لْيِبَخ ميِهاَرْبِإ ِرْخَف َرْيَغ ًالوق ٌلِئاَ ِنِإَ « َةَماَيَقْلا م موي َنوُقِباّسلا

 , ِةماَيِقلا موي ٍدْمَحلا ٌءاَوِل يِعَمو « هللا ٌبْيِبَح انأَ « هللا ٌنِفَص ىسوُمو

 الَو ونسب ْمُهّمْعَي : ثالث ْنِو ْمُهَاَجَأو يِتمُأ يف يِنَدَعَو هللا نإ
 : 4 ةلالم ىلع مهتم ُْهُحَمْجَيالَو « ْوُدَع ُْهَُلِصْأتْسَي

 ْنِم هللا مُكَراَجأ رعشألا كلام يبأ ثيدح نم دواد يبأ دنعو

 ٌلهَأ َرَهظَي ال ْنَأَو عيبج اوي ماي مكي وفم الأ لالخ ثالث

 . « ٍةَلالَض ْىَلَع اوُعمَتْجَت ال ْنَأَو ؛ « ٌّقَحلا ٍلْهَأ ىَلَع ٍلِطاَبلا

5 



 ةلضفو ٍءوضؤولا فرش

 م

 نم هللا ُهَّدَعَأ ام : ةَّنألا هذهل ىلاعت هللا هرخدأ يذلا فرشلا نمو

 . ءوضولا ىلع ليمجلا لضفلاو ليزجلا باوثلا

 هحراوج فّظنيو اياطخلا نم ناسنإلا رّهطي ءوضولا نأ: كلذ نمف
 نتلا اياطقلا اهتم. :تجرخ : هعراج  لبغ املكف 6 ةدحاو :ةادحتاو
 . اهتفرتقأ

 دم وق ةاياطغا يجرح عورقكلا ةدخاو امرت عا: هلك لاذ
 00 اًقلظَأ تخت ؛ مع ِ

 : ر بجعل نك م رعد ىنخخ

 أّضوت اذإ » : لكك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 مم ىس رو سس 7 هاناف 200 2 اا و . 5
 رن وكيل لك ٍهْجَو نم جرح ٠ ُةهْجو َلَسْغف ُنِمؤُملا وآ ٌملسملا دعا

 هيدي هبَدي ْنِم جّرخ « ِهْيَدي َلَسغ اذإف . ءاملا ٍرطق ٍرِخآ ّعَم وأ ءامْلا عم هنئَعب هْْيَعِب اهيلإ
 َلَسَع اذإف 5 ملا طق ٍرآ عم وأ ءاملا عم اد اهب ناك يب 0

 « ءاملا ِرطَق ٍرِخآ َعَم وأ ِءاَملا َّعَم ُهالْجِر اَهْنَّشَم ٍةئيِطَح ح لك ْثَج َْجَرَح « ِهيلْجِ
 و م 000

 ( ٍبْوُنذلا َنِم اي 1 جرحي ئَتَح

 : لاق ِةْلَك يبنلا نع «٠ هنع هللا يضر ةسبع نب ورمع نع ةياور يفو

 . ملسم هآور 4

 . ملسم هاور (0)

3 



 ل

 توح الإ نة نيتت 2و ٌضممْضَمُيَف هَءوضَو ُبَدَقُي َّلُجَر نُكْنِم ام ١

 توعألا دلة هو تان ِهِِيِشاَيَحَو هيفو هِهْجَو اياَطَخ

 ِنيقفزملا ئلإ هيدي ُلِسْغَي مث . ءاملا َعَم هيبْحِل فارطأ نم ههجو اياطخ

 خوخ أ تأ عن م . ءاملا عم هلمانأ ْنِم هيدي اياطخ ْتْوَخ الإ

 | « ٍنيبْعَكلا ىلإ ِهيَمَدَق َلِسْعَي مث . ءاملا عم هِرْعّش ِيفاَرْطَأ ْنِم ِهِسْأَر اياَطَخ

 ا َماَق َوُه نإ « ءاملا مم هليانأ ْنِم ِهيَلْجِر اياطَخ ْتَوح

 ْنِم ٌفّرصلا لإ ها . ْلْمَأ ُهَل َرُه يذلا هَدجَمَو هيلع َنْنَأَو
 . 200: ُهقأ هْنَدَلَو ميك ههه هيِيطح

 . تاجرّدلا ٌعفرَي هراكملا ىلع ًءوضولا َّنأ : كلذ نمو

 مُكُلدَأ الأ : لاق ل هلل لوسر َّنأ « هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 « هللا لوسر اي ولت : اولاق ؟دتساجرُتلا هب ُمقريو اياطخلا هب هللا وُحْمَي 0

 ٌراظيْنأو « ٍدجاسملا ىلإ اًَطْحلا ةرثكو ٠ هراكملا ىلع ِءوضْؤلا ٌغابْسِإ : ل

 73+ طابفلا مكلذف طابا مكلذف ٌطاَبدلا ُهُكِلْذف ة ِةالَّصلا َدعب ِةالَّصلا

 . ةنجلا لوخُد ٌببس ٍءوضؤلا دعب ةداهشلا َّنأ : كلذ نمو

 ْنَم ١ : هج هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع

 هل ٌكيِرش ال هّدحو هللا الإ هلإ ال ْنأ ُدّهشأ : لاق مث ٌءَءوضُو َنَسْحَآَق َّضَوَت
 ّنِم ينلعجاو َنْبياوَتلا َنِم ينلَعْجَأ مهّللا « هلوسرو ٌهدبع ًادمحم َّنأو
 . 2906 ءاش اَهِبَأ ْنِم اهّلُخْدَي ةينامّثلا نجلا ُباوْبَأ هَل ثحتف « نيرّوطتملا

 يف #  # 

 . ملسم هاور 2ع(

 . ملسم هاور 2

 ينلعجأو نيباّوتلا نم ينلعجأ ّمهللا : ملسم ركذي ملو هانعمب يذمرتلاو ملسم هاور (5)

 . نيرهطتملا نم

 ؛ء



 ّوملا ُفرَشَو ٍناذألا ٌلضَف

 ىف ءاج دقو . ناذألاب اهّصتخأ هللا َّنأ : ةيدمحملا ةمَألا فرّش نمو

 ىلاعت هللا مهّضصتخأ امو مهفرش ن نيت ٌةريثك ٌثيداحأ نينّدؤملا لضفو هلضف

 . ايازمو ٌبقانم نم هب

 يف ءاج امك « ناذألاب هتوص عمستي نَم لك هل ُدهْشَي نّدؤملا َّنأ : اهنمف

 . ©« ةمايقلا موي ُهل ُدَهْشَي الإ ء ةيش الو ٌسنإ الو ٌنِج ِنّذَّوملا توص
 . "”( سبايو بطَر لك ُهل ُدَهْسي هنأ ١ : ةياور يفو

 ثيدحلا ىف ءاج دقف « هللا الإ ُهملعَي ال ًايِفَح ًالضف ناذآلل َّنأ : اهنمو
 7 0 : لاق لَك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 رمهتْسال اومهَتْسَي ْنأ الإ اوُدِجَي ل مث لوألا ٌفّصلاو ءادنلا يف ام

 . ©( هيلع

 : هاتعمو . اوعرتقأ يأ ؛ اومهتسأ ١ : هلوقو . ناذألا ءادنلاب ٌدارُملاو

 قيرط اودجي مل مث هئازج ميظعو اهردقو اذا ةليضف اوُمِلَع ول مه

 )١( يراخبلا هاور .

  00دواد وبأ هاور .٠

 يراخبلا هاور 2م .

 هه



 لإ دجسملل نوي ال هنوكل وأ « ناذأ دعب ناذأ نع تقولا قيضل هنولّصحي
 . هليصحت ىف اوعرتقال . ٌدحاو

 ءيش ّلُك ةداهشو هللا باوث.ليصحتل ناذألاب توصلا عفر َّنأ : اهنمو

 . فويسلاب سانلا هيلع لتاقتي نأ ٌقحتسي ٌبوبحَم ٌرمأ « نذؤملل ديحوتلاب

 ٌفيرش ٌءاَّرِي لصحل يأ « 2١7 يفوُيّسلاب هيلَع اوبَراضَتل « نيِذأَّتلا يف ام
 تاب مم اذهو 4 ةّيريخلا ةقاتملا ىف زوفلاو رضنلا ىلع ًطيست ٌلَئاَقَتَو
 . زوجي ال كلذ ىلع ٌفالخلا لب « زوجت ال ةلتاقملا َّنِإف ًالإو « بيغرتلا

 ىفو « هناسحإو هتدعاسمو « هنوعو هللا ةمحَّر هعم نّدؤملا َّنأ : اهنمو

 هللا يضر سنأ نع َيوُر . ىلاعت هللا ةمحر هب ٌطيحت لصوو راس ناكم يأ
 ّلِإو « ِنّدذَّوُملا سأر َقوف نمْحَرلا ُدَي » : ِقك هللا لوسر لاق : لاق هنع
 . 2"”* ّمّلَب َنيأ هتوص ئدم هل ْدَمْفَل

 يف هيلع نودمتعي « سانلا ةقثث لحم وهو ٌنيمأ نذؤملا َّنأ : اهنمو

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف . مهتالص تفقوو مهراطفإ تقو ةفرعم

 ٍدِشْرَأ َمهّللا . ٌنَمَتْؤُم ٌنْدَّوملاو ٌنِماض ٌمامإلا » : لب هللا لوسر لاق : لاق
 2 00 َنيِنْدؤُملل ُرْفْغَأو ةَمِئَألا

 هذهب مهل ًائينهق ٠ نينّذؤملل ِلكك ميركلا لوسرلا نم ٌميِظَع ٌءاعُد اذهو
 . ةباجملا ةيوبنلا ةوعدلا

 : لاق هنع هللا ىضر رباج نعف . ناطيشلا هناذأب ٌدرطَي نذؤملا َّنأ : اهنمو

 . ةعيهل نيا هدانسإ يفو دمحأ هاور )01(

 . طسوألا يف يناربطلا هاور (؟)

 : الاق امهنأ الإ امهيحيحص ىف نابح نباو ةميزخ نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور (6)

 . دوأد يبأ ةياورك ةياور ةميزخ نبالو . نينذؤملل رفغو ةمئألا هللا دشرأف

 6ك



 « ةالصلاب ءادّتلا ٌعمس اذإ َناطيشلا َّنِإ » : لوقي كي هللا لوسر تعمس

 ةنيدملا نم ٌءاَحوَرلاو : يوارلا لاق . « ءاحودلا ّناكم ّنوكي ىتح َبَهَّذ

 دعب ةحارلا رئبب مويلا فرعت يتلا يهو . "اليم نيثالثو ةّتس ىلع
 ::كييملا

 لمتشا اَمِل , ناذألا رمأ مظِعل ناطيشلا ُدِبْدُي امنإ : ليقو : يوونلا لاق

 هسأيل : ليقو . هنالعإو مالسإلا رئاعش راهظإو ديحوتلا دعاوق نم هيلع
 . ها . ديحوتلاب نالعإلا دنع ناسنإلا ةسوسو نم

 . ىلاعت هللا ىلإ دابعلا ٌبحأ نم مه نونّدؤملاو

 تعي رمقلاو :نيمشلا ةاعرل :ءرشا ىلإ رشا دابع :ككأ ّنإ + تودع
 - 7 م و 5 8 ٍض 0 0 5 7 قى

 . 2” ْمِهِقاََعَأ لوطب ةَماَيِقْلا موي َنوُفَرْعُيل مهّنإو « - نينّدؤملا
 ىلاعت هتمحر كردَو نذؤملل هللا نارفُع مامتإ نأ : نينذؤملا ايازم نمو

 : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعف 1 هتوص هؤلمي يذلا غارفلا ردقب )0 هل

 بطَر لك هل ُرِفْغَتْسَيَو « هناذأ ئهتْنُم نّدؤملل ُدْمْغُي » : لكك هللا لوسر لاق

 7م سابو

 نم ٌةءارَب هل بتكت « ىلاعت هلل ًاباستحا نيس عبس َنْذؤُملا َّنأ : اهنمو
 ْنأ امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نع ثيدحلا ىف ءاج امك « رانلا

 )١( ملسم هاور .
 تاكرح نوبّقرتي نيذلا يأ رمقلاو سمشلا ةاعر هلوقو . طسوألا يف يناربطلا هاور (؟)

 برغمو رصعو رهظو حبص نم لجو زع هللا ةدابع تاقوأ ىلإ مهدشرتل بكاوكلا
 . ةيشاملا تاكرح بقاري يعارلا نأ امك . ءاشعو

 . حيحص دانسإب دمحأ هاور )2

 و



 نم ٌةءارَب هل َتِتُك « ًابِسّتْخُم َنينِس َعِبس َّنّذأ ْنَم » : لاق كي يبنلا
 . 2076 رانلا

 نع ٍزّيمتُم زاب ناكم يف ةمايقلا لاوهأ نم ٌظوفحَم نْذؤُملا َّنأ : اهنمو
 نوُنْدؤملا ١ : لاق هنأ ِهِلكب هللا لوسر نع ءاج امك . فقوملا لهأ نم هريغ
 25 ٍةمايقلا َموي ًاقانغَأ سانلا ُلّوْطَأ

 . ةنينلا هل تيجو: هند رفع سنا خذ نهانا : اهننو

 : لاق كك هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نعف
 ا ةكلادل كيَحَو ةتْس ٌةَوْشَع ين ند

00 
 9 ع

2 

 « ةنسح َنوثالث ٍةماقإ ٌلكلو « ةئسح

 لكي يبنلا َّنأ ثيدحلا يف ءاج « هللا دابع راّيِخ نم مُّه نونذؤملاو
 َموجّلاو ٌرمّقلاو َسْمّشلا َنوُعارُي نيذلا « هللا ٍدابع ٌرايِخ ْنِإ ١ : لاق
 . 2476 هللا ركذل

 سانلاف « هيلع اوتام يذلا مهلاح ىلع ةمايقلا موي نورشحُي ّنونذؤملاو

 هللا يضر رباج نع ّيوُر . ناذألاب نولغتشُم مهو . عزجو يفوح علّم يف
 مهروبق نم نوُجْكْخَي َنيّبَلُملاو َنيِنَوُملا ّنِإ » : : لاق لكي هللا لوسر َّنأ هنع
 0 يّبَلُملا يّبَلُيو ُنْدّوُملا َنْدَوي

 )١( بيرغ ثيدح لاقو يذمرتلا هجرخأ .

 . ملسم هاور (؟)
 . هنئئس ىف هجام نبا هاور 4')

 ًاقوقوم ءاور مث . دانسإلا حيحص لاقو مكاحلاو ٌرازبلاو . هل ظفللاو يناربطلا هاور (4)

 هاورو . ها كرابملا نبا كلذكو ظفاح ةنييع نبا نأل لوألا دسفي ال اذه : لاقو

 وهو هريغ هب ثّدحو رّعسِم نع ةئييع نبا هب درفت : لاقو نيهاش نبا صفح وبأ

 . طسوألا يف يناربطلا هاور (5)
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 ُلُك ئّئمتيف ١ سانلا مّهارَي ِكلسم نم ٍنابثُك ىلع ةمايقلا موي نونذؤملاو
 . سانلا ٌعِزْفَي موي نوُعِزفي الو « ربكألا ٌعزفلا مهلوهي ال « مهماقُم ٍدحاو

 ١ : لاق لك هللا لوسر َّنأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نعف
 مُهطِعَي ١ : ٍةياور يف داز . « ةمايقلا موي : لاق ةارأو « ِكْسِملا ِناَبُْك ئلع
 محو موق أ ُلُجرو « هيِلاوَم ّقحو هللا ّقح ْىَدأ دبع : نودخآلاو نوُلَوَألا

 . 220 ٍةليلو موي ّلُك يف سْمَحْلا ِتاولَّصلاب يداّنُي ْلُجرو « ٌنوضاَروب

 ساب ال داثنإب ا« ريغصلا 3و « طسوألا ١ يف : يناربطلا دنع ٍةياور يفو

 ني ينك ىلع ف وسلا رمل رت كلا : هب
 ,دالخلا باسو ف عاوو

 هللا يضر رمع نبا نع « « ريبكلا ١ يف يناربطلا دنع ىرخأ ةياور يفو

 َدَع ىتح ٌةرمو ٌةرمو ٌةرم الإ لك هللا لوسر نم هعمسأ مل ول : لاق امهنع
 ىلع ٌةنالَث ١ : لوقي كلي هللا لوسر تعمس : هب ُتْنَّدح امل ٠ تارم عبس
 عرفي نيح نوعَرْفَي الو ٌعّرفلا مهلوُهي ال ٍةمايقلإ موي ِكِملا ناب
 « ُسانلا

 رمع نبا نع ثيدحلا يف ءاج . ٍديهشلاك ُبسَتحُملا ٌنْذْوُملاَو
 ٍديهشلاك ُبِسَتْسُملا ُنّدؤُجلا » : لكي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر
 . 20« ٍةماقإلاو ٍناذألا َنيِب يِهَتْشَي امرهللا ىلع َئَمَتَي ٠ همد يف ٍطخُشتْملا

 نعف « دوُدلا هلكأي ال ًظوفحم ةمسج نإف تام اذإ ُبستحُملا ُنْدؤُملاَو

 ثيدح لاقو هنع ناذاز نع ناظقيلا يبأ نع نايفس ةياور نم يذمرتلاو دمحأ هاور )١(
 . بيرغ نسح

 . طسوألا يف يناربطلا هاور (؟)

 ىنعمو «رجؤملا نم ًاباوث رثكأ ىلاعت هللا نم هرجأ بلطي يذلا : بستحملاو
 . غرمتملا برطضملا ينعي هيف طّبختملا يأ : طخشتملا
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 ُنّدَّوُملا » : لكك لا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع
 0 وا م طيس ع لا

 نأ؛سانلا ظاقيإ ىلع ظفاحُي يذلا نذؤملل ىلاعت هللا نم ٌةأفاكُم هذهو
 الو نتني الو . همسج رّهطُيَو ىَقنُيَو « هبر ميعنب رعشيو هربق يف ايحي

 نأ طرّشلا نكل ٠ مسجلا ٍةنوُفُع نم أشنَي يذلا دوُدلا نم َمّلسيَو . رذقي

 هيلع هللا قلطُيف ٠ ًالاتخُمو ًاعاّمطو ًاقساَ آنْذؤم ناك اذإ امأ . ا لوك

 : آاميلأ ًاباذع ٌبدَعُيَو ةعسْج ئلبيو ًاْهَن ةقفهنت هرْبق يف تارشحلا

 . هلهأل ٌنامأ هنأ ناذألا لئاضف نمو

 اذإ : لَك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع َيوُز

 . "76 مويلا كلذ هباذع نم لجو َّزَع هللا اهَتّمأ ٠ ةيرق يف َّنْذَأ

 ٍناذألاب مهيف ّيِدوُن موق امّيأ » : نكت هللا لوسر لاق : ةياور يفو

 ناذألاب مهبف يدون موق اميأو « اوُسْمُي ىّنحهللا ٍنامأ يف اوُناَكألإ ؛ آحابص

 0: نشطت سحشا نامآ نق اوتاك الإ «ةانسن

 ذأ

 فاسَي نب لاله نع ثيدحلا يف ءاجام : ناذألا لئاضف نمو

 ْنَم » : لوقي لَك هللا لوسر عمس هنأ ثّدحُي ةيواعم عمس هنأ هنع هللا يضر

 . 29« هرْجَأ ُلْثم ِهَّلَف « ُلوُقَي اَم َْعِم َلاقف َنّدْؤُملا َعِمَس

 . ةجرد يفلأ ُفلَأ يفرح لكب ُهلَق ُةباجأ نم َّنأ : ناذألا لئاضف نمو

 دجأ ملو يناطقلا لضفلا نب دمحم هيفو : يمثيهلا لاقو ريبكلا يف يناربطلا هاور )١(
 . هز

 . ثالثلا همجاعم يف يناربطلا هاور (؟)
 نب لِقَْم ثيدح نم ريبكلا يف يناربطلا هاور (؟)
 هنتم نكل نيّيزاجحلا نع 0 0 ةياور نم ريبكلا ين يناريطلا هاور (5)

 . ةريثك هدهاوشو نسح



 وهو « ًاعوفرم اهنع هللا يضر ةنوميم ةديسلا نع ثيدحلا يف ّيوُر اذهو

 . 220 ائاضقلا هلثمب تع هنأ الإ « ًافيعض ناك نإو

 ناذألا هعامس دعب دجسملا نم جرخ نم نأ : ناذألا صئاصخ نمو

 . قفانم وهف ١ ىرخأ ةرم هيلإ عوجرلا ٍةدارإ وأ ٍرْذُع ريغ نم

 : ِةَلَِي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نافع نب نامثع نع يور

 ُديِرُي ال رهو ٍةجاحل ْجْرْخَي مل جّرخ مث ٍدِجسملا يف ُناَذَألا ُهَكَرْدَأ ْنَم »

 را“ قفانم وهف 6 ةَعْجَولا

 )١( ريبكلا يف يناربطلا هاور دقو .
 هجام نبا هاور )ع3 .

 ه1



 نذؤُملا ةباجإ ُلْضَف

 لضفلا نم َنْدؤُملا ٍةباجإ لضف يف ءاج ام : ةيدّمحملا ةمألا فرش نمو
 . ميركلا رجألاو ميظعلا

 باطخلا نب رمع نع « ةنجلاب ُهرْشَب لت ىبنلا نأ : كلذ نمف
 هللا ةبكأ هللا : ٌنُدَوُملا لاق اذإ » : هلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر

 « هللا الإ هلإ ال نأ ُدَّهْشَأ لاق مث «ربكأ هللا ربكأ هللا : مكذحأ لاقف «ربكأ

 . هللا لوسر ًادمحم َّنأ دهشأ : لاق مث « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لاق
 : لاق « ةالصلا ئلع َيََح : لاق مث « هللا لوسر ًادمحم نأ ُدّهشأ : لاق

 الو لوح ال : لاق « حالقلا ىلع يح : لاق مث « هللاب الإ َةَرُق الو لوح ال
 مث « ربكأ هللا ربكأ هللا : لاق « ربكأ هللا ربكأ هللا : لاق مث « هللاب الإ ةوق

 . ''”6 ةنجلا ّلخد « هبلق ْنِم « هللا الإ هلإ ال : لاق « هللا الإ هلإ ال : لاق

 لك هللا لوسر عم اَنُك : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ةياور يفو
 لاق ام ّلثم لاق نم » : ِهِكي هللا لوسر لاق تكس املف « يداني لالب ماقف

 . 20« ةنجلا ّلخد « ًانيقي اذه

 َّلْكِم لاق نم » : لاق َّنْذَوُي الالب عمس امل لك يبنلا َّنأ : ةياور يفو
 . 20« ُهّنَجلا ُهلف ١ هتداهش لثم َدِهَّشو هتَلاقم

 . ملسم هاور )0(

 غ ؟هنلس# يف يئاسنلا نمحرلا دبع وبأ هاور (0)

 . ؟هدئسم» يف ىلعي وبأ اهاور (6)
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 : لاق اذإ ةرفغملاب ٌنذؤملا باجأ ْنَم َرَّشب لَك يبنلا َّنأ : كلذ نمو
 ل رزو هدبف ادهم نأ هل كوش ال هدحو هللا الإ هلإ ال ْنأ ٌَدَهْشَأ انأو

 . ""ًةالوسر كي ٍدمحمبو ٠ نيد مالسإلابو ابر هللاب ُتْيِضر

 هذه لانيَو « ةمايقلا موي ةعافشلاب ُهرْشَب لكك يبنلا َّنأ : كلذ نمو

 . ةليسولا هل ٌلأسيَو « ِلت يبنلا ىلع ىَلصو نْدؤُملا باجأ اذإ ةعافشلا

 ةليسولا بلطو هيلع ةالصلاب طورشم ةصاخلا هتعافشب زوفلا َّنأ ملعت اذهبو
 ظ هل

 111 ىلا بف هنأ ايهنع هللا يضر نيف علا نب ورع ءادلا دبع زعل

 ْنَم ُهَنإف « َىَلَع اوُنَص مث ٌلوقي ام َلثم اوُلوُقف َنْذَّوُملا ُمدْعِمس اذإ ١ : لوقي

 اهّنإف ةّليسولا يل هللا اوُلَس مث ٠ ًارشع اهب هيلع هللا ىَلص ًةالص ّيلَع ئَلَص
 , وُم انأ َنوكأ نأ وجرأو « هللا ٍدابع ْنِم ٍدبعل الإ يِفْبْدَت ال ةنجلا يف ةَلزنم
 . #25 ةعافّشلا هل ْتَلَح ةكيسولا يل لأس نمف

 ِةَماَّتلا ٍةَوْعَّدلا هذه َبَر ّمُهَّللا : لاق اذإ ًاضيأ ةعافشلا هذه ٌلانيَو
 ًادومحم ًاماقم ةدعئاو . ةّليِضفلاو ةّلْيِسَولا ًادّمَحُم ِتآ « ةمئاقلا ةالّصلاو

 . ِهَتْذَعَو يذلا

 للك يبنلا َّنأ امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ثيدحلا يف ءاج دقف
 هل ْتّلح » : لاق مث  ثيدحلا  ؛ ةادنلا ُعَمْسَي ّنيح َلاق نم » : لاق
 0 ةمايقلا موي يتعافش

 عمس اذإ لوُقَي ناك كَم يبنلا نأ هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو

 ىلع ّلَص ١ ٍةمئاقلا ةالصلاو ِةّماتلا ةوعدلا هذه بر ّمهّللا » : أ َنُدوملا

 . هل ظفللاو يذمرتلاو ملسم هاور 200(

 . يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور 0س,

 . داعيملا فلخت ال كنإ : هرخآ يف دازو يقهيبلا هاورو يراخبلا هاور 00

 نذل



 اولوقي نأ بحبو هلوح ْنَم اهُعوْسُي ناكو ٠ ةمايقلا موي هَلوُس هلْغأو ٍدمَحُم

 « َندَّوملا عمس اذإ َكِلذ َلْثِم لاق نمو : لاق َنْدؤملا اوعمس اذإ كلذ ّلثم

 . ©37« ٍةمايقلا َموي لك دمحم ةعافش ُهل ْتَبجو

 هذه بر مهللا ٠ : لاق ءادنلا عمس اذإ ناك كي يبنلا َّنأ : ةياور يفو

 ىف انّلَعْجَأو 2. كلوسرو كِدبع ىلع َّلَص ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا

 . ٍةمايقلا موي هتعافش

 موي يتعافش يف هللا هلعج « ِءادّنلا َدْنِع اذه لاق ْنَم : لوقيو
 . 230« ةمايقلا

 ٌةَدِحَو كلا الإ هلإ آل نأ ٌدَيَشَأ : لاقف ًءادنلا عمس نم ١ : ةياور يفو

 غلو ٍدمحم ىلع َّلَص مهللا ٠ هلوسرو هُدبع ًادمحم َّنأو هل ٌكيرش ال

 هل تيجو « ةمايقلا موي هتعافش يف انلَعِجاو كدنع ايبا ةجرد

 . ©« ةعافشلا

 . ةباجتمُم ةتوغد نب نُدؤملا تاَجأ دم م ِهلَع انّيبن رش دقو

 لاق ْنَم ١ : لاق كي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع
 ُلَص « ةعفانلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا : يدانملا يدانُي ّنيح
 هل هللا تايجتشا هدب طخّشال ابضر ىّتغ ّنضزأو لكحم يلع

 َوْعَد 04 ١
3 

 هللا لوسر اي : لاق ًالجر َّنأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نعو

 )١( طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور .

 . نيمسلا هللا دبع نب َةَقَدَّص امهدانسإ يفو طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور (؟)
 . ريبكلا يف يناربطلا هاور ()

 . ةعيهل نبا هيفو طسوألا يف يناربطلاو دمحأ هاور (54)
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 لاقف «باوشلا يف انيلع نوديزي يأ » انوُلُضْفي نينَّدؤملا نإ
 . 2397© هّطْمُت لَسَق َتْيَهَتْنا اذإف « نولوقي امك لك » : للي هللا لوسر

 . ةباجتسُم ةوعّد ةماقإلا نيبو هنيب نأ : ناذألا لئاضف نمو

 ناتعاس » : ِهيِلكَي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نعف

 يف ٌفّصلا يفو « ٌةالصلا ُماَقَت سيح : هتوعد عاد ئلع ٌدَرُثال
 ْ ” يب 0104/هللا لدعم

 اذإ » : لاق كب يبنلا نع « هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع ٍةياور يفو

 ٌبْوَك هب َلّزَن نمف « ٌءاعّذلا بْيِجّتْساَو ِءامَّسلا ثاوبأ تكيف ىدانلا دات

 : لاق اذإو « َدّهَشت َدُهَشت اذإو « َرْبك ربك اذإف « َيِداَنُملا نّيحَتيلف ٌهَدِش و أ

 اغلا ىلع حا ل

 ٍةَقِداّصلا ِةّماَّنلا ةوُعَّدلا هذه ّبَر ّمهللا : ٌلوقي مث . حالّقلا ىلع ّيح

 5 اًنيخأ « ىوُفَتلا ةملكو 0 ةوعد اهل ا 0

 مث . ًاتاومأو ًءايحأ اهلهأ ٍرايخ ْنِم انلَعِجاو « اهيلع اَنْدَعْبأو , اهيلع انّبمأو
 00« هتَجاَح هللا ُلَأْسَي

 )١( هحيحص يف نابح نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور .

 . هحيحص يف ناّبح نبا هاور 000

 : هلوقو . دانسإلا حيحص : لاقو هاو وهو نادعم نب ريفع ةياور نم مكاحلا هاور (9

 هللا لأسي مث « هبيجيف نذؤملا نذؤي نيح هتوعدب رظنني يأ « يدانملا نّيحتيلف »

 . هتجاح
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 اًهيف سولَجلاَو اهيلإ ىشملاَو ٍدِجاَسملا ءانب لضف

 نأ دج لقو»« دحاسملاب اهضاضتحا + ةيدكحبلا ةئألا قرش نمو
 . ةريثك ُثيداحأ لي يبنلا نع اهيلإ يعسلا لضفو اهئانب لضف

 ىف هلكت تييذل ٌةومنَعَم هنأو © كدحتتملا ءاعي لصف جلع لدي ا. +: اهنمف
 ْ . ةنجلا

 لكَ هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا ىضر نافع نب نامثع نعف

 يف هّلْثِم هل هللا ئنَب هر ةخوتنل دن ادكتسسا :نتل زي : لوقي
 , 237« ةئِجلا

 هلع هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نعو

 يف تيب هل هللا نب علا هنأ هيادع دي ايفا ني نيف : لوقي
 , 9« دّنجلا

 : لاق ٍِكَي هللا لوسر َّنأ « امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو

 يف ًاتيب هل هللا ئنب « ٌرَعْصَأ وأ ٍةاطَق صَحفَمَك ًادجسم هلل ئنَب ْنَمو »
 يأ « ٌفورعَم ٌدئاط : ٌةاطَقلا : «ةاطق صحخفَمك » : هلوقو . 7« ِةّجلا

 . اهاوأمو اهّشُع رادقم

 : ملسمو يراخبلا هج رخأ 0ع(

 . هجام نبا هاور )2

 . ًاضيأ هجام نبأ هاور قرف
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 لضفأ » : ٌةياور يفو . 2 4« هنم عسْو هللا ىنب ١ : ةياور يفو هاو 10 ف قا ايدل هلا قرت وف
 هللا نب « لالح لام نم هيف هللا يعي ًاتيب لي نها + ةياورد وا: 297 هقيف

 0 . "2 توُقاَيو ٌرُد ْنِم نجلا يف ًاتيب هل
 هل هللا نب « ةَعْمُس الو َءاَيِر هب ُدْئِرُي ال ًادجسم نب ْنَم ١ : ٍةياور يفو

 . 2406 دثِجلا ىف ًآنْئَب

 يبأ نعف « هتافو دعب ىتح هبحاصل ٍراَج هّرجأو قاب دجسملا ءانب ٌباوَُو
 ْنِم ّنِمْؤملا ُقَحْلَي امم َّنِإ » : دلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره
 وأ « هّكرت ًاحلاص ًادلو وأ « ٌةّرشنو ٌهمّلع ًامْلِع « ِهتْوَم َدْعَب هِتانّسَحو ِهِلَمَع

 ٠ هارخأ ارت وأ ؛ هانّب ليلا نبال اْئَب وأ و هاا و نحل
 ا ؤم دعب ْنِم ُهَقَحْلَت هِتايَحو هِتحِص يف هلام ْنِم اهَجَرْخَأ ةَقَدص وأ

 . هفّظنو دجسملا سّنك نم لضُف ىلع ٌَّلدَي ام : اهنمو
 ْتضرُع » : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 ّيلَع ُتَضِرُعو « ٍدِحْمَملا َنِم ُلُجَرلا اهُجِرْخُي ٍةاَذَقلا ئتح يتمأ ٌروجأ يلع

 مث ُلُجَولا اهيزأة يآ وأ ٍنآرقْلا نم ةروُس ْنِم معَ ابو وأ ملف ينئأ ُبونُذ
 نم بارشلاو ءاملاو نيعلا يف عقي ام يهو . ئذَق درفم ٌةاذقلاو . « اهّيِسَن

 ْنِإو ٍرَذق َّلُك لجرلا جرخُي : ىنعملاو ٠ كلذ ريغ وأ ْحَّسَو وأ نْبَي وأ بارت

 )١( دمحأ هاور .

 . يناربطلاو دمحأ هاور (؟)

 . « توقايو رد نم ١ : هلوق نود رازبلاو « طسوألا » يف يناربطلا هاور ()

 . ©« طسوألا » يف يناربطلا هاور (5)

 هجام نيا دانسإو « يقهيبلاو هحيحص يف ةميزخ نباو . هل ظفللاو هجام نبا هاور (5)

 نسج

 ةا/



 لاق : لاق هنع هللا يضر 0 ثيدحلا يفو

 يف ًاتيب هل هللا نب ء ٍدِحْسَملا َنِم م ّىذأ جوخ ْنَم» بِي هللا لوسر

 لا

 ِسولْجلا لضفو « دجاسملا ىلإ يشملا لضف ىلع ٌلدّي ام : اهنمو

 . اهيف

 ماا دولا كوز الاقا 7 لان دع ل1 يار ةريرغ يل وول

 نيرباعو اسدخ هؤوط ينو تيب يف وتالص ىلع تكصت ٌفّعَضَت ٍةعامج يف ٍلُجَولا
 ٍدجسملا ىلإ م ّجرَخ مث َءوضْولا ندا ضو اذإ هلا :كلذو 4 ةضرد

 أين ةنغ طخنو ةخ رق اهيل ْتَعِفُرألإ ةَْطَح طْخَي مل « ٌةالّصلا الإ هُجِرْخُب ال

 , هالَصُم يف ماَد ام هيلع يَلَصت ةكئالملا ْلَرَت مل ىَلَص اذإف ٠ ةَكيِطَع

 َرظَتْنَأ ام ةالص يف ٌلازَي الو « ُهْمَحْرَأ ّمُهّللا « هيلع ّلَص مُهّللا : ُل
317 )0 , 

 رامتألا ني شرا ناك: لاق ةلعجاللا يضوا هه خيا درأ :قعز
 ا وم او

 ٠ ِءاَضْمَدلا يفو ِءامْلَّظلا يف هّيَكرت ًارامح َتْيَرَتْشَأ ول : هل ُتْلُق وأ «

 ل ا ل ا لاق
 لما لإ فينغر اذإ تهوس و دميسلا هزل قاتم 0

 هلُك َكِلذ كل هللا َعَمج دق » : ِهكك هللا لوسر «7 .

 نم يئن انرايد ثناك : لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو
 ٍلِكَع هللا لوسر اناهتف «٠ . دجسملا نم َتدْقَتَف انّتويب َعيِبَن ْنأ اًنْدَرََف ٍدجسملا

 ْ نيسحتلل لامتحأ هدانسإ يفو هجام نبا هاور 2غ2320

 2 هوحينب ملسمو يراخبلا هاور 2220

 : ملسم هاور 02

 هم



 "ا رد ٍةَرْطَخ لكي ْجُكل َّنِإ » : لاقف

 ةقطت م : هِي هللا لوسر لاق : لامدتعشللا يضر ةريزه يا نعو

 ا و ل مث هتيب هت

 "0 ةجرك علو ىرخألاو يطع ان مفاد ةنر ت

 هل هللا َّدَعَأ « َحاَر وأ ٍدجسملا ىلإ ادَغ ْنَم ١ : لاق ِكَك يبنلا نع هنعو

 "ل مولات حل

 و قو «ووخلا حلا ربا جأ يدعم لص ىلع

 ىلع ٌةالَصو ه ٍرمَتْغُملا رك هُرْجأف « هايإ الإ ُهْبِصْني :ي ال احلا حيبْست ئلإ

 . 97« َنِييلِع يف ِتاَنِك « امُهَنيب َرْهَل ال ٍةالص ِِْإ

 : لاق ِةِلَي يبنلا نع هنع هللا يضر يملسألا بيصحلا نب ةديرُب نعو

 . ©« ةمايقلا َموي ٌماتلا ٍروُثلاِب ء ٍدجاسملا ىلإ مَلُظلا يف َنْئِئاََمْا رش يد

 َنْوُؤاَّشَملا » : لكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو
 0 دو وا دوا يدتاو

 ©. 90 ةمايقلا مو راتلا رونلاب  دجاسملا نإ ملل يف كوالا

 و0 #*#

 . ملسم هاور 000(

 . ملسم هاور )0

 . ملسمو يراخبلا هجرخأ ()

 . دواد وبأ هاور (4)

 نبا هاور هلثم كلام 500000007 يذمرتلاو دواد وبأ هاور )

 . هجام

 . هجام نبا امهأور ()
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 ةالصلا لئاضف

 نلع لئانقملا نماايت نادت رب ام لتضيبلا ةئألا زك كو
 . اهيلع ةظفاحُملاو تاولَّصلا ءادآ

 ِمََأَو 8 : ىلاعت هللا لاق . اياطّخلا دَّمكُت ةالصلا َّنأ : كلذ نمف

 .[1 دوه] 4ك

 ٌتعمس : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ناخيشلا ْىوَر

 موي لك هيف ُلَِْخَيْمُكدَحأ باين ل ْمُدأَرَأ ١ : لوقي كك هلل لوسر
 يأ - ِهِنَرَد نم ىقبَي ال : اولاق ؟ٌءْيش هِنَرَد نم ىَقْبَي له « ٍتاَرَم َسْمَح
 هللا وُحْمَي « سْمَحلا تاولّصلا لثَم كلذكف : لكي لاقف « ٌءْنَّش  هخَّسَو
 («  َرْياعَّصلا يأ اناهكلا هب

 يذمرتلاو ملسم ثيدح كلذ ىلع لد امك ةبوت نم اهل َّدب الف رئابكلا اَمأ

 َتاولَّصلا » : لاق ِهلك هللا لوسر َّّنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 «  ٌناضمر ىلإ ُناضّمرو : ةياور يفو - َةعمجلا ىلإ ةسججلاو + خلا

 ِتَبيَتْجَأ اذإ » : ةياور يفو . « ٌرِئابكلا شت ملام « نهيب امل ٌةراَمَك
 . (« زئابكلا

 َدْنع يدانُي ًاكَلَم هلل َّنِإ ١ : لاق ٍكَت ىبنلا نع هنع هللا ىضر سنأ نعو

 اهومَتْدَقْوَأ يتلا مكتارِبن ىلإ 1 عددآ صباق اليم لكك

 1و



 . بونذلا : انه ناريّتلاب دارملاو . 200« اهوُئْفْطَأَ

 وهو هنع هللا يضر ةمامأ يبأ ىلع تلخد : لاق يبلغتلا ملسم يبأ نعو

 تعمس كنأ كنع ينثذح ًالجر نإ , ةمامأ ابأ اي : ٌتلقف دجسملا يف

 هّهجوو هيلي لستم وعول ع ٌعَبْسأَف أّضوت ْنَم ١ : ,لوقي قو هللا لوسر
 كلذ يف هل هلا رع ةضورفم ةالص ئلإ َمق مث وأو هيأر ىلع حّسمو

 : مانا ةيلإ تعسر مالي هيلعااطمم و + ةالخو ةيلإ اكشف مام مويلا

 نق هللاو + ةمامآ وبآ لاقف هد نامت ييكذخو داع هلا ترطلو
 20 و

 َ ("7[رارم ِةِكَي هللا لوسر نم هتعمس

 يم
 6 بصح

 ٠ : لوقي ناك كب يبنلا َّنأ هنع هللا يضر يراصنألا بويأ يبأ نعو

 20: طخ نم اهنا قيراه طغت ةذلض زك

 نب نادعم نع ملسم ىور . تاجردلا فرت ةالصلا َّنأ : كلذ نمو

 : تلقف لكي هللا لوسر الوم نابوث ُتيِقل : لاق هنع هللا يضر ةحلط يبأ

 ٌبحأب ينربخأ : لاق وأ  ةنجلا هب هللا يّلِخْدُي هّلَمعأ لمعب ينزبخأ

 ةثلاثلا هتلأس مث «٠ تكسف هتلأس مث . تكسف  ىلاعت هللا ىلإ لامعألا

 ةرثكب كيلع » : لاقف لكي هللا لوسر كلذ نع ٌتلأس : نايوث لاقف

 اهب طحو ةجرد اهب هللا َكَعَقَر الإ ةدجس رش ُدُجْسَت ال كّنإف « دوجُشلا
 . « ةئيطخ ٌكنع

 : لوقي ِِكَي هللا لوسر عمس هنأ هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو

 اهب هنع احمو « ةنّسح اهب هل هللا َبَتَك الإ « ًةدجس هلل ُدّجسي ٍدبع ْنمام»

 . حيحصلا يف مهب ٌجّتحم مهّلك هلاجر : يرذنملا لاقو يناربطلا هاور (1)
 . دهاوش هلو دمحأ هاور 0(

 . نسح هدلسو دمحأ هآور يمئيهل الاق (9)

1١ 



 . 2 ٍدوجسلا نم اوُريُكَتْسآَف « ةجرد اهب هل عفرو « ةئيس

 يناربطلا ىور « ىلاعت هللا هعرش عوضوم ريح ةالصلا َّنأ : كلذ نمو
 ٌريخ َةالَّصلا : لاق ِدْيِلَع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 1:١4 ثكَتْسَْلَف 6 عكسي سي نأ َعاطتْسأ نمف 3 عوضؤؤم

 : لاق هنع هللا يضر نابوث نع « لامعألا ريخ ةالصلا َّنأ : كلذ نمو
 اوميقتسا : ةياور يفو  اوصخت ْنلو اوُميِقتسا ١ : ِلكي هللا لوسر لاق 5 5 1 َتالَتَع د ُ

 ءوضولا ىلع ٌظفاحي الو « ةالصلا ْمُكِلامعَأ َريخ َّنأ اوملعأو «  اوحِلْفُت
020 0١ 

 ( ٌنِمؤم الإ

 ةريره يبأ نعف « حابشألاو حاورألل ءافش ةالصلا َّنأ : كلذ نمو
 . "6 ءافِش ةالصلا يف َّنِإ ١ : لاق و يبنلا َّنأ هنع هللا يضر

 « ةنجلا لوخدب ىلاعت هللا دنع ٍدهع ٌذاْحَّنا اهيف ةالصلا َّنأ : كلذ نمو

 : لوقي ْدكَي هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع

 نهنم ْعْيَضُي ملو نهب ًءاج نمف « ٍدابعلا ىلع هللا َنهِبتُك تاولص ُسمخ »
 مل نمو , نجلا ِهّلِخْدُي ْنأ ٌدهع هللا دنع هل ناك « نهّقحب ًافاَمْحِتسا ًائيش

 . 29« َدئَجلا ُهلَخْدَأ ءاش نإو ٠ هَبَّذع ءاش نإ ٌدهع هللا دنع هل ّسيلف نهب ِتأي

 هيو هللا لوسر انيلع جرخ : لاق هنع هللا يضر ةرجبَع نب بعك نعو

 ٌرِظتنن انسلج : انلق ؟« مُكَسّلْجَأ ام» : هلكت لاقف ءارفن ةعبس نحنو

 . حيحص دانسإب هجام نبا هاور )0(

 اوصحت نل يأ : اوصحت نل ىنعمو . هحيحص يف نابح نباو دمحأ مامإلا هاور (؟)

 . ةماقتسالا بتارم اوصحت نل وأ . هناحبس هيلع ًءانث

 . دمحأ هاور (9)

 . يئاسنلاو دواد وبأو كلام هاور (5)
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 له : لاقف انيلع لبقأ مث « ًاليلق - تكس يأ ّعَرَأف» : لاق . ةالصلا
 ةالصلا ىّلص ْنَم : لوقي مكبر َنإف لاق « ال : انلق ؟مُكبَر لوقي ام َنوُرْدت

 ُهَلِعْدَأ ْنَأ ٌدهع َىَلَع لف . اهّمحب ًافافُخِتْسا اهْمّيَضُي ملو اهيلع َظَقاَحو اهتقؤل

 . اهّحب ًافافُحَْسا اهَحّيضو اهيلع ظفاحي ملو اهتقول اهلصي مل نمو « ةنجلا
 , 237« هل ُتْدَمَغ ُتئش نإو ؛ ٌهَئَْذَع ٌتِْش ْنِإ : َيَلعُهل َدهعالق

 هتمحرو ىلاعت هللا وفَع يّلصملا ٌحنمت ةالصلا َّنأ : كلذ نمو

 : لاق دك هلل م َّنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نعف . هناوضرو
 90« هللا رفع ُدِخآلاو ءرهللا ٌناوْضر ةالّصلا نم ُلَّوألا ٌثقولا »

 فق رلا طصوو هللا ناؤنفر كقرلا لوا 34: لاق هلك ىقلا' نأ ءاجو
 0 لو يات ولا ولا هد

 نعف « يّلصملاب هتكئالم ةّزعلا ٌبر ٌةاَماِبُم اهيف ةالصلا نأ : كلذ نمو

 يفو  ْمُكيف نوُيَقاَحَتَي : لاق ِهلك هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ
 ليللاب ةكفالام نوبوانتي يأ : مكيف َنوبَتاعتي ةكئالملا نإ : دمحأ ةياور

 0 ٍرْضَعلا ةالصو ٍحْبّصلا ٍةالص يف نوُعوَتْجَيو « راهنلاب ةكئالمو

 لا لوقيف - مهب ملعأ وهو - مُهْئَر مُهَلأْسَيف مكيف اوُناَب نيذلا

 (4)« َنْوُلَصُي مهو ْئهاَنِبَتَاو نوُلَصُي مهو مهانكرت : نولوقيف ؟يدابع

 نيب َبُجُحلا ٌمفرت « هبرب دبعلا َلِص اهيف ةالصلا َّنأ : كلذ نمو
 هَ يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع ؛ لجو زع هبر نيبو يلصملا

 ُبُجُحلا هل ْتَفِشُكو « ُناَنِجلا هل ْتَحِتْف ٍةالصلا يف َماق اذإ َدبعلا نإ ١ : لاق

 )١( هوحنب دمحأو يناربطلا هاور : يرذنملا لاق .

 ) )6يذمرتلا هاور .

 . ينطقرادلا هاور (*)

 . ناخيشلا هاور (4)
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َتمَي مل ام ُنيِعلا دوحلا هْلَبْفَتْساو ١ هّبر نيبو هيب
 . 237 ْنخَتَتَي وأ طخ

 لاق“ + :تايرألا تو ةرضخ.نم:بلارسالا اهبف ةالصلا نأ + كلذ نمو
 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع .[19 قلعلا] * 9 برقا َدْمب دجَسَأَو # : ىلاعت

 وهو لجو زع هبر ْنِم ٌدبعلا ٌنوكي ام ُبَرْقَأ » : كي هللا لوسر لاق : لاق
 هيف امل « ٌنصاخ ٌبرُق دوجسلا يف ناك امنإو 2« َءاعُدلا اورثكأف « ٌدجاس

 . ةيبوبرلا ِةَّزِع ماقمل ةيدوبعلا َلُذ ضحَم نم
 هنع هللا يضر سنأ نع . ةرعلا ٌبر ٌةاَجاَنُم اهيف ةالصلا َّنأ : كلذ نمو

 « هّبر يجانُي امّنإف ِة ةالصلا يف ناك اذإ َنِمؤملا ْنِإ :  ِهَِع يبنلا لاق : لاق

 10 وعدت كنت أهراس ةزغ قكلو هدفي عال يدل زي كت يقلق

 امك ىرسيلا هديب هذخأيف ًالإو « بارتلا ىلع ةالصلا تناك ثيح اذهو

 . هيلع ّصْن
 مكّدح ماقدر للقول 356 يبنلا نع « هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 نع الو « هالصُم يف ماد ام هللا يجاَْب امّنِإف « هّمامأ ْقُضِني ب الف َةالَّصلا ىلإ

 هيمذق تحت وأ هراسي نع ْف و اك نحو ىف نق حب

 ٠ 0 اهْئفذيف

 نبا نع « ىلاعت هللا ىلع لابقإلاو ُهَجوَّتلا اهيف ةالصلا َّنأ : كلذ نمو

 الف يَلَصُي مكّذحأ ناك اذإ » : لاق ِِْكَي هللا لوسر َّنأ امهنع هللا يضر رمع

 . 0*2« ىّلَص اذإ ههجو َلَبِق هللا َّنإف ٠ ههجو ّلَبِق ْقَصْبَي

 . ريبكلا يف يناربطلا هاور )000

 اول وا 1
 . هريغو يراخبلا هاور 0

 . يراخبلا هاور 2غ

 . يراخبلا هاور 2(
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 :هدبعل ىلاعت هركذو « ىلاعت هبر دبعلا ٌركذ اهيف اهيف ةالصلا َّنأ : كلذ نمو

 . كل يركذو يل كركذل يأ [16 : هلا *ىركحإة َةرَلَصلاِقْأَو 8 : ىلاعت لاق

 . هناحبس هنم ٍركذب ُنَباَقُم « هبرل دبعلا هب ُبَرَقَتَي رْكَذلا نم عون َّلُك نإف

 لاق : : 0و د وا ه4

 ينَدِمَح 0 َدِمَح# 00 هللا لاق 4 سيلا يوي دنصلا» ا لاق

 يلع ئنْثأ» : ىلاعت هللا لاق « مير ِنممَيلأ » : لاق اذإو 4يدبَع

 0 يندجم# : ىلاعت لاق *نيثلا موي د كلنم# : لاق اذإو © يِدْبَع

 كار » : لاق اذإف «يدنع ََلِإ َضَوَق9 : ةرم لاقو
 هل تح رص

 أذإف ها يدع و ناكل لاق 0

 ٍريَغ مهْلَع تصنأ يذل ير © َمييَتسْل طرأ يأ » :
 يدبعلو يدبعل 0 : ىلاعت لاق 4 َنيلاَصلأ الو مهبل بوش
 ١ 3 لالا

 ”هسفلا لاق اذ ق0: هوا" نيف او فرعا ةنياورت فا ةالعتو
 ' دف 0 ينركذ# : ىلاعت هللا لوقي #ميحرلا نمحرلاهللا مسب#

 ةءارقل لوقت , ةكئالملا ٌنيمأت اهيف ةالصلا َّنأ : كلذ نمو
 و م ا ا يومي ا

 : هِلَع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ثيدحلا يف ءاج

 هل َرِفَع . ةكئالملا َنيمأت هنأت َقَقاو ْنَم ُهّنَِف « اوُتمآف مامإلا نع مَ اذإ ١

 , "74 هبْنَذ نم ٌمَّدقَت ام

 لس اورو

 ١ يعيملا ل
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 ها ا لاق لذ يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 َرْفُغ 2 دخلا مفاد ٌتَقْفاوف نيمأ ِء ِءامسلا يف ٌةكئالملا تلاقو 6 نيمأ

 1 231 هبنذ نم َمّدَقت ام هل

 هللا لاق , ركنملاو ءاشحَلا نع اهبحاص ىهنت الَّصلا َّنأ : كلذ نمو
 منت ةزكحصلأ تنإ ةركصتلا ِميأَو بتكلا تم هيل ةدث>إ ىلاعت

 4س نبقاَ هسأ لأ كلر ككاو وصشتلا دع
 0 : توبكتعلا]

 ٌةاهنت اهنأ اهماقأ نميف ةالصلا رثأ نّيبَو ةالصلا ةماقإب هناحبس رمأ دقف

 شحاوفلاو ٠ يلوقلا ركنملاو  ةيلعفلا تامّرحملا يأ  ءاشحفلا نع

 . بونذلاو ماثآلا ٌعَمِجَم امُه « ةيلوقلا تاركنملاو ةيلعفلا

 هللا لاق « ةميمذلا تافصلا نم دبعلا ثَّذهَت ةالصلا ّنأ : كلذ 0
 هل د اذِإَو (©ي) عوج ٌرَشلأ ُهَّسم اَذِإ 9 اًعوُلَه َقُِح نضل نإ # :

 ينعي . [15-17 : جراعملا] 0

 هللا نم ريخلا ُهّسَم اذإو « هرجضو هعزج دتشا رشلا ُهَسَم اذإ ناسنإلا نأ

 . كلذ يف ىلاعت هللا ٌّقح عنمو حش ىلاعت

 « لُجَّولا يف اَم دش » : لاق ِلَك يبنلا َّنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 2( ٌعِلاَح ٌنْبجو ٌعِلاَه حش *

 مهتالص ىلع نومِئاَّدلا نولصملا الإ ةميمّدلا تافّصلا كلت نم أربي ملو

 عابطلا ىلإ ةئيّسلا عابطلا نم مهتلّوَح اهنإف . اهل نومزالملا « اهتاقوأ يف

 . لئاضفلاو تالامكلا روطأ يف مهترّوطو « ةنسحلا

 . ملسمو يراخبلا هاور 22

 . دنسملا يف دمحأ هاور (0)
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 نب دمحم ْىوَر « يّلصُملا ىلع اهيف رئانتي يهلإلا ّربلا ّنأ : كلذ نمو

 تالت يَّلَصْمْلِل » : لاق لَك يبنلا َّنأ : ًالسرُم يرصبلا نسحلا نع « رصن

 ةكئالملا هب تفحتو « وسأَر قْفَم نلإ ءامَسلا ٍنانَع نم كلا كئاكب : لاصخ

 م ىلضملا لدي نذ دان هيداتيو 1 تامكلا ااه ىلإ يمك نذل ني

 . © َلتمْنا ام

 نع « هالصُم يف ماد ام يّلصملا ىلع يّلصُت ةكئالملا َّنأ : كلذ نمو
 الع يف كدا كو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ

 هْمَحْرا َّمُهللا هل ْرِفْغا َمُهَللا : لوقت ةكئالملاو ء هل هّسبْخَت ٌةالَّصلا ٍتّماد ام

 , 2006 يغب ؤأ ؛ةاضخ م م ْمَقَي مل ام

 ا ا لا يب ضرما در اعلا كلذ نمو

 ِدْطَش ٌدوهّطلا ١ : للي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يرعشألا

 ءاميسلا ةيياام ُذاْمَت وأ- ِنآلُْمت هلل ٌدمحلاو للا ًناحبسو « ناميإلا

 هبلق يف يلصملل ٌرون يهف « "”ثيدحلا . « رون ٌةالَّصلاو ١ ضزألاو

 . ههجوو هلقعو هتريصبو

 . [14 : حتفلا] « دوجسلا رثأ نم مههوجو يف َمُهاَميِس9 : ىلاعت لاق

 ىلع ٌدبعلا ظفاح اذإ :  ًاعوفرَم هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابُع نع

 : تلاق « اهيف ةءارقلاو اهدوجسو اهعوكُرو اهءوضو 00 هتالص

 را ثيدحلا ؛ ٌرون اهلو ِءامسلا ىلإ اهب َدِعصو « ينتْظِفَح امك هللا َكَظِفَح

 نع « ةرخآلا َخْزاَرب عيمجو طارصلا ىلعو هرشح يف نمؤملل ٌرون يهو
 ظفاح ْنَم ١ : لاقف ةالصلا ركذ هلك يبنلا َّنأ امهنع هللا يضر رمع نبا

 يراخبلا هاور )١(
 . ملسم هاور )0

 َ يراخبلا هاور قرف
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 . '”ثيدحلا « ةمايقلا َموي ًةاجنو ًاناهربو ًارون هل ُثّناك اهيلع

 هظفحتو يلصملا ٌطوحت اهنأ : ربقلا ملاع يف ةالصلا صئاصخ نمو
 اذإ َّتِّيملا َّنِإ » : كك لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع « اهظفَح امك

 نِْؤُم ناك نإف « َنيريذُم َنوُلَرُي نيح مهلاعن َقْفَح عمسي هنإو هربق يف ٌعِضُ
 ِهِلامِش نع ٌةاكّرلا تناكو هِنيمي نع ُمايّصلا ّناكو هِسأر دنع ٌةالصلا تناك

 ىلإ ٍناسحإلاو يفورعملاو ِتالّصلاو ةقّدصلا نم تاريخلا ّلْعِف ناكو

 « ٌلَحدَم يلَق ام : ٌةالصلا لوقتف هسأر لبق نم ئتؤُيف « هيلجر دنع سانلا
 هراسي نع تؤ مث ٠ لخفف يلتاعا مايصلا لوقيف هنيمي نع ئنْؤُي م
 لعف لوقيف هْيلجر لبق ْنِم ىتْؤُي مث ٠ ٌلَحْدَم يلبق ام : ٌةاكزلا ٌلوقتف
 « لَخدم لبق ام : سانلا ىلإ ٍناسحإلاو يفورعملاو ٍةقّدصلا نم تاريخلا

 لاقيف بورغلل ْتَنَد دقو ٌسسمشلا هل ْتَلْثُم دق ُسِلجَيف ٠ نسِلجا : هل لاقيف
 0 : ام مكلتبق ناك يذلا اذه َكتيأَأ : هل

 : هنع َكَلَأْمَت امع انربُح . لعفتس َكنإ : دوأوقيف « َََصأ ىلح ينوعت

 هل اذام ْمُكلَبِق ناك يذلا َُجَولا اذه كتيأرأ
 « هللا ِدْنِع ْنِم ٌّقحلاب َءاَج هنأو ٠ ِةلكك هللا لوسر هنأ ٌدهْشأ دمحم : لوقيف

 نإ ُتَعْبَت كلذ ىلعو ٌكُِّم كلذ ىلعو َتْيِيَح كلذ ئلع : هل لاقيف
 اهنم كّدَعقم اذه : هل لاقيف ٠ ٌوّنجلا باوبأ ْنِم ٌباب هل ُحَتُْي مث « هللا ءاش

 0 بلا« ارورشو ةطنق ةادزيف + اهيفاكل هللا دع امو

 ًاقّشعتم ايندلا ىف هتاولص ىلع ظفاَح نم َّنأ : ةالصلا صئاصخ نمو
 هللا ءاطعأ ٌماَقَم اذهو « هتالصب ًآامٌعنتُم هربق يف يلصُي لازي ال هنإف ٠ اهب

 . نابح نبا حيحص يف وهو دنسملا يف َدْمَحَأ هاور 0ع(

 . هل ظفللاو هحيحص يف نابح نباو يناربطلا هاور : يرذنملا لاق )3
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 نم هب مركُي دقو ٠ نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا تاولص هئايبنأ عيمجل ىلاعت

 . نيحلاصلا هدابع نم ءاش

 ىلعي وبأ ٌءاور ام : مهروبق يف نوُلَصُي مِهّلُك ءايبنألا َّنأ ىلع ٌليِلَّدلاو
 لَك يبنلا نأ هنع هللا يضر نا نع « ءايبنألا ةايح ١ ءزج يف يقهيبلاو

 1 « نوُلَصُي مهروبق يف ءايحأ ًءايينألا ١ : : لاق

 ىلَع يب َيِرْسُأ ةليل لان ل يقلاذا تالا رمز نصا عر

 200 رمحألا ٍبيِثكلا دنع هربق يف يل صب لوسوم

 يف ءاج دقف : مهروبق يف 520 ٍةالَص ىلع ُليلَّدلا اًمأو
 : «ناولوق ٠ نلصأ ىح نورعو : ةكدملا نوقب ةزوتلا ذأ ؛ ثيدحلا
 . مدقت دقو ثيدحلا « « ُلَعْفَتس َكَنِإ

 انأ : لاق هيبأ نع ٠ شيج نب راسي نع « ةيلحلا » يف ميعُن وبأ دنسأو

 ٌلِجرَو ٌديمُح يعمو هدحل يف يننانبلا ًاتباث ُتْلخْدَأ وه ّالإ هلإ ال يذلاو
 تلقف « هربق يف يَلِصُي هب اذإف ٌةنبَل ثطقس « نبّلا هيلع انيّوَس املف ٠ هريغ

 ةنبا انيتأ ء انغرفو هيلع انيّوَس املف « تكسأ : لاق ؟ةارت الأ : يعم يذلل

 , اهانربخأف ؟متيأر امو : تلاق ؟تباث لمع ناك ام : اهل انلقف تباث

 : هئاعد يف لاق رّحسلا ناك اذإف . ةنس نيسمخ ليللا موُقَي ناك : تلاقف
 ًدريل هللا ناك امف . اهينطعأف « هربق يف ةالصلا ًادحأ تيطعأ تنُك نإ مهللا
 ها . ءاعدلا كلذ

 يف نآرقلا ةوالتب هدابع ضعب مركأ دق ىلاعت هللا َّنأ : كلذ ُديِظَنَو

 : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم يذمرتلا ئور امك « هربق

 اذإف « ربق هنأ ٌبسحي ال وهو ٍرِبق ىلع ًءابخ لي يبنلا باحصأ ضعب برَض

 . يئاسنلاو ملسم هجرختأ )١(
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 ص ل

 يتأف « اهمتحخ ىتح ١[ : كلملا] كمْ ىلا ركب » ةروُس أرقي ٌناسنإ هيف

 نري دبل ؛ هيلا يحُةتياملا يه ١ : هل لَك يبنلا لاقف ٠ هربخأف لكك يبنلا
 ْ . ؛ ٍرْبَْلا باذع

 يلاَم ُتْدَرَأ : لاق هللا ديبع نب ةحلط نع هدانسإب هدنم نبا ىوّرو
 ًةءارق ٌتعمسف « مازح نب هللا دبع ربق ىلإ ٌثيوأف « ليللا يِنَكَرْدأف ٍةَباَعلاِب

 هل كلذ تركذف لكي يبنلا ىلإ تئجف « اهنم َّنَسْحأ ٌتعمس ام ربقلا نم
 ليدانق 5 يف اهلَعجف مهحاوزأ َضَبق هللا نأ ملت ملأ « هللا دبع كلذ » : لاقف

 مِهيلإ ْثَّدُر ٌليللا ناك اذإف ٠ ِةَّنَجلا طَسو اهَقّلعو توقايو ٍدَجْرَبَر نم
 . يلبنحلا بجر نبا هركذ امك . « ُْتّناك يتلا اهتاكم ىلإ مُهُحاوُرَأ

 « رانلا نم دوجّسلا ءاضعأ يلصملا ىلع ٌظفحت ةالّصلا َّنأ : كلذ نمو
 : لاق كي يبنلا نع ٍليوُط وشيدَح يف هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءاج

 ٍلْسْؤلا نم زوجي ْنَم َلَوأ نوكأفا ( منهج ين ْيَئاَرْهَظ نيب ٌطارٌصلا ٌبّرضُيو ١

 ملص هللا: لصدلا ُمالَكو 2 ُلُسِدلا الإ ٌدَح ٌدَحَأ ٍئموي ُمّلَكَتي الو هكا

 هع له « ِناَدْعّسلا ِكْرَش ٌلثم ُبيِلالَك منهج يفو « ْمَلَس

 دق ُمّلْعَي ال هّنأ َريغ ٍنادْعَّسلا كوش ُلثم اهّنإف : لاق . معن : اولاق

 هل
 نم دارأ ْنَم َةَمْحَر هللا دارأ اذإ ىتح ءوجني مث « لَدْرَحُي نم مهنمو هلمعب

 , هللا ٌدُبعي ناك ْنَم ٍرانلا نم اوُجِرْخُي نأ ةكئالملا َىَمَأ , ٍرانلا لهأ

 عضوم َلُكأت نأ رانلا ىلع ىلاعت ها رب ِدوجّسلا راثآب مهنوف رعيف

 ٌءام مهيلع ٌبَصيِف - اوقرتحا يأ  اوُشَحَتْم ل دقو نوجاخيف « دوجسلا

 (!7ثيدحلا . « ليسا ليِمَح يف ةّبحلا تابن نوُتبنيِف « ةايحلا

 )١( ناخيشلا هاور .

 وب



 ىعدت موي دوجسلل ُهّدَعُتَو يلصملا ءّيهَت ةالصلا َّنأ : كلذ -
 ٍقاَس نَع ُفَْكَي ميل : ىلاعت هللا لاق « نيملاعلا ٌبرل دوجسلل قث

 قر قتال دو ل عت ل ةمح و ةشيقتا جا ليت
 . [47-49 : ملقلا] # ومس مو

 ا خام

. 

 ناحتما فقوم نع ةميركلا ةيآلا هذهب ىلاعتو هناحبس ربخأ دقف
 ميظع ٍروُث نع فشكي هناحبس هنأ كلذو « ةمايقلا موي دوجسلاب نيفّلكُملا

 ءاج امك ٠ ىلاعت هل دوجسلا ىلإ مهوعديو . فقوملا لهأ ىلع هب ىلجتي

 اير ُفِشْكَي » : لوقي لي يبنلا تعمس : لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نع

 اير ايندلا يف ٌدْجسي ناك نم ىقثيو « ٍةنمؤمو ٍنِمؤم لك هل ديف يقاس نع
 0 يكرهون ةروط د دو لكسب كك دل ةنفنو

 . ْنِم هلل ُدجسي ناك نم قي الف قاس نع ُفّشكيف : لَك لاق ةياور يفو

 ارو ةاقنا دش ناك مرم رق كلوب او رحصملاب هلا هللا ةؤ1 آل ةنيفت كاقلت

 ٌدارأ امّلُك « ًةدحاو َةَقَبَط هّرْهظ هللا لعج الإ  ًاقافنو سانلا نم ًافوخ يأ -
 (")6 هافق ىلع َرَح َدَجْسَي نأ

 يبأ نع ءاج ام ُهرَّسفي ٠ ثيدحلاو ةيآلا يف دراولا قاسلا نع ٌفشكلاو

 نَع : لاق «ٍقاّس نَع ٌفَمْكَي َمْوَب 9 : ىلاعت هلوق يف هك يبنلا نع «٠ ىسوم

 . "دبس هل نوُؤخيف ميظع ٍروُن

 «ٍقاَسْنَع فكي مول 8 : ىلاعت هلوق يف يعخنلا ميهاربإ قيرط نم ءاجو

 : لاق مث « ميظع رمأ نع فشكُي يأ : : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 يراخبلا هاور 2030(

 ٠ ملسم هاور 00

 . مهريغو رذنملا نباو ريرج نباو ىلعي وبأ هاور ()

 الا



 . "اها . تمظعو تّدتشأ اذإ ينعي .٠ قاس ىلع برحلا تماق : لاَقُي

 ةنجلا باوبأ نم ًاصاخ ًاباب اهل َّنأ : ةرخآلا ىف ةالصلا لئاضف نمو

 1 ٠ يلدعملا نم ل
 نق : لاق كي هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف

 , ٌريخ اذه « هللا َدْبَع اي : ٍةَّنجلا باوبأ ْنِم م َّيِدوُن ءرهشلا ليبس يف نْيَّجوز

 ٍداهجلا لهأ نم ناك نمو « ةالصلا باب نم َيِعُد ٍةالَّصلا لهأ ْنم ناك نمف

 « ِناَيَدلا باب نم يعُد مايصلا لهأ نم ّناك نمو « ٍداهجلا باب ْنِم َيِعُد
 1 يبصر رك وبا اقف, يادملا باي ني ع قدحلا لكأ سادات نبي

 هل م ئلَع ام هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب : هنع

 : دلي لاقف د لا ئعُذُي ٌلهف « ةرورض

 '”« مهنم َنوكت ْنَأ وجرأو

 4 « تافصلاو ءامسألا باتك » يف يقهيبلاو هدنم نبأو روصتنم نب ليعس هاور 0030

 .٠ يراخبلا هاور )00
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 ا ا
 ةنجلا يف هلك يبنلا ةقفاَرُم

 ِلِلَك يبنلا ةقف ةقفارمل هّدعتو يلصملا ءّيهت : اهنأ ًاضيأ ةالصلا صئاصخ نمو

 . ةنجلا يف

 ُمُدخَأ ُتنُك » : لاق هنع هللا يضر يملسألا بعك نب ةعيبر نع
 ٌثبف ِلكك هللا لوسر باب ىلإ ٌتيوا ليللا ناك اذإف . يراهن لكي يبنلا

 ةاحبتس لا ناهيش عشا ناضس © لرقي هلك كنا لازآ الق هذنع

 ينلس « ةعيبر اي : اموي لاقف « ٌمانأف ىِننَع يِلْغَت وأ َّلَمُأ ىتح « يّبر

 : ةقظْقَتم هي ةيزاف اينّدلا نأ ٌترَكَذَتو « َرَظْنَأ ىتح يِنِظنَأ : تلقف « َكَيِطغأف
 كا . هللا لوسر اي : ٌتلقف

 : تلق ؟اذهب َكَوَمَأ ْنَم . هلكت هللا لوسر َتَكَسف « َهّنَجلا
 كارم ناو اي تيم لأ دن تو. زها « يت

 : قلك لاقف . يل هللا َرْعْذَت نأ ٌتِئَيْخَأَف « هنم َتْنَأ يذلا ٍناكملاب
 . 2206 ٍدوِجُّشلا ةرثكب كسفن ىلع ئِعَأَف « , ٌلعاف

 هتيتأف كي هللا لوسر عم ُتِئِبَأ تنك : لاق هنأ بعك نب ةعيبر نع

 يف َكتَقَفاَرُم َكّلأسأ : تلقف ٠ يِنْلَس » لْلَم يل لاقف ٠ هتجاحو هئوضَّوب

 ىلع ئِعَأَف : للك لاق «ء كاذ وه : تلق ؟كلذ َرْيَغ َوأ : لاق . ٍةنجلا

 . 20 دوجسلا ةرثكب كسفن

 : يك هللا نبت يل لاق : لاق هنع هللا يضر ةمطاف يبأ نع ءاجو

 "ل « َدوُجّلا ِرِثكأف « يناَقلَت ْنَأ َتْدَرَأ

 : ةريبكلا) يف يناربطلا هاور 220(

 . ملسم هاور 000

 . دمحأ مامإلا هاور (9)

 فر



 »ب ع 2
 ةزعلا سَر ةَيْؤُر

 ةرهلا تون ةيؤرلا ةدادعقتا ئدقت اهنأ : يلصملا يف ة ةالصلا لئاضف نمو

 . العو لج

 ةليل رمقلا ىلإ رظنف لك يبنلا عم اَنُك : لاق هنع هللا يضر ريرج نع ءاج
 0 00 لاقف رددبلا ةليل : ةياور يفو -

 « اوُلَعْماَف - 5 م 525 يورد لج عقشلا ل

 كا اكول

 يفني وهف 2 0 ئىورُيَو ل : نافرح الو هيض

 . ماحدزالا

 اهليث ئجرُي دق ةيؤرلا َّنأ ىلع ٌلدَي اذه : يباطخلا ةمالعلا لاق

 . ها رجفلاو رصعلا ةالص يأ « نيتالصلا نيتاه ىلع ةظفاحملاب

 نم يذمرتلا هجرخأ امب كلذل ُدَهْسَتْسُي دقو : رجح نبا ظفاحلا لاق

 لْهَأ ىنذأ َّنِإ » : لاق ِدك هللا لوسر َّنأ امهنع هللا ىضر رمع نبا ثيدح

 ريتا زكر يدخر ةينعو ةجاوراو تاكخ ىلإ زظ لكلا ةلزنم َةَّنِجلا

 ٌةَوُدُع ىلاعت ههجو ىلإ 0 7 يلاعت هللا ىلع ْمُهُمَرْكَأ « ةَنَس فلأ

 . 2 [77-77 : ةمايقلا] 4 ريك اير لإ () ارض ز بسوي عض » : كي أرق مث ٠ ةّيِشَعو

 ايندلا يبأ نبأو دمحأ مامإلا ًاضيأ ٌهاوَر ثيدحلا اذه : لرقأ

 . ناخيشلا هاور (1)

 32و32



 نجلا لهأ َلَّضْفأ نإ » : لكك لاق : هتياور يف لاق هنأ الإ . ًارصتخم -
 . « نيتّرم موي لك ىلاعت هللا هجو ىلإ ٌرظني ْنَم « ةلزنم

 دع دع

 نيملاعلا ّتَر ةيحت ع

 « نيلسرملاو ءايبنألا مامإ نو نوعلاغلا 05257 1
 انك : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع « نيحلاصلا هللا دابع عيمج ةيحت

 مالسلا « هدابع نم هللا ىلع مالسلا : انلق ةالصلا يف لكي يبنلا عم اَنُك اذإ
 . ليئاكيمو ليربج ىلع ٌمالسلا : ةياور يفو « نالفو نالف ىلع

 مرداخلا نبا درج هلا ىلع مداسلا ا رارك » : عي يبنلا لاقف

 يبا اهي َكِيَلَع ٌمالسلا ؛ يلو ثاراشلاو رف تالا اولوق نكلو
 اذإ مكّنإف ؛ «نيساعلا لا واع عر الك دبل و 0
 اذإ مكنإف - ةياور يفو - صضألاو ءامسلا يف ٍدِْبَع ء ّلُك باصأ ٠ كلذ مّتلُ

 هلإ ال نأ ُدّهشأ ٠ ضزألاو ءامّسلا يف حلاص رش ٍدبع ّلك ْثَب ْتَباَصَأ اهومتلق

 31ه برو هدب اديه نأ نوح هنا آلإ

 نا زينل من

 لَك يبنلا ىلع ٍةالصلا ىلع ٍةالصلا لامتشا
 تابرُقلا مظعأ نم يهو  ِهلَك يبنلا ىلع ةالصلا اهيف ىلاعت هلل ةالصلاو

 . ىلاعت هللا اهعرش يتلا

 . يراخبلا هاور 2غ(

 ؟



 1 اتي بل ََص رم وع ل 0 1

 ًاونماَء ب لع نول + هنكحتلم و هلأ َّنِإ > ىلاعت هللا لاقا

 . [5:: بازحألا] «اميِلَست اوُمَلَسو ِهِيَلَع اص

 نأ لجو زع هللا انرّمأ : دعس نب ريشب هل لاقف ٠ ةدابع نب دعس سلجم يف

 نك ل 0 ام

 ديحم الع كرابو"# هم ا ل

 مالسلاو « ٌديجم ٌديمح ُكّنِإ ميهاربإ لآ ىلع ٌتكراب امك دمحم لآ ىلعو

 , ”؟ةرهقتلا ف": يا 4 ةعئلع دق امك

 هيلع وهو ىلاعت هللا يقل اهكرت نم َّنأ : ةالصلا صئاصخ نمو

 . نابضُع

 بهذ يأ  يرصتب ماق امل : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 يأ «  ال : لاق « ًامايأ ةالصلا  كرتت يأ  عدتو كيواَدُت : ليق  ُهرَصَي

 هللا يِقَل « ةالصلا َكَرَت ْنَم ١ : لاق لي هللا لوسر نإ  ًادبأ ةالصلا كرتأ ال

 ("!( َناَبْضَغ هيلع وهو

 . ىلاعت هللا َةّمْذ هنم تئرّي دقف اهكرّت نم َّنأ : ةالّضلا صئاصخ نمو

 ْنأ ) : : دلع مليلخ يناصوأ : لاق هةر هللا يضر ءادردلا يبأ نع

 ةيرتكم الص كرت الو ٠ تفرح نإو تعط نإو نيش هب كرت ال

 « َرْمَحلا بّرشت الو « ةّمّذلا هنم ثئرَب قف ادعم اهكرت نمف ٠ ًادْمَعت

 لسا ةاورب 103
 . « بيغرتلا » يف امك نسح هدانسإو يناربطلاو رازبلا هاور 02

 . يقهيبلاو هجام نبأ هاور رف

 0ك



 لجر ِعي هللا لوسر ىتأ » : لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو

 : لاق « ةنجلا ٌتلخد هتلِمع انأ اذإ ًالمَع ينْمّلَع ؛ هللا لوسر اي : لاقف
 نم كاجّرخأ نإو كيّدِلاو غِطأ ٠ َتْفَوُحو َتْبَّذُع نإو ًائيشرهللاب كرشت ال
 كرف نم نق + ًادكَمَتُك ةالصلا كرس ال ٠ كل َوُم هْيَش لك نمو كِلاَم
 ك0 ىلاعترهثلا ةَّمذ هنم ْتَّن تو : ًادّمعتم ةالصلا

 نعف ؛ ةرخآلا يف ةاجّنلا دقفو هناّمرُب عطقناو هروُث بهذ اهكرت نم َّنأو

 : لاقف ًاموي ةالصلا ركذ هنأ كك يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع

 ظفاحُي ؛ نمو ؛« ةمايقلا موي ًةاجحنو ًناهزُبو ارون هل ْتّناك اهيلع ظفاح ْنَم

 َنوراق عم ٍةمايقلا موي ناكو « ٌةاجن الو ٌناهرب الو ٌرون هل نكي مل اهيلع

0 
 « ٍفَلَخ نب يبد ٌناماهو ٌنوعرفو

 نيبو ٍلُجّولا َنيَب » : لي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو
 . "06 ةالصلا ٌكْرَت « رفكلا

 لثم درو دقو . ها تاعباتملا يف هدانسإب سأب الو يناربطلا هاور : يرذنملا لاق )١(

 . هريغو « دنسملا ١ يف ثيدحلا اذه

 نباو « طسوألا »و « ريبكلا ١ يف يناربطلاو ديج دانسإب دمحأ هاور : يرذنملا لاق (؟)

 . ؟ هحيحص يف نابح

 كرت رفكلاو كرشلا نيبو لجرلا نيب ١ : لاقو ملسمو دمحأ هاور : يرذنملا لاق (

 كرت لإ رفكلا نيبو دبعلا نيب سيل » : هظفلو يئاسنلاو دواد وبأ هاورو « ةالصلا
 نبا هاورو « ةالصلا كرت ناميإلاو رفكلا نيب ١ : هظفلو يذمرتلا هاورو . « ةالصلا

 . « ةالصلا كرت رفكلا نيبو دبعلا نيب ١ : هظفلو هجام

 ابك



 ةعامجلا ٍةالَص ٌفرَش

 ضئاصتملا نف'اهل نلانتا هللا لمح اا + ةيدجشملا ةئألا فرتكا نتن

 . ةعامجلا ةالصل لئاضفلاو

 سمخب ًادرفتم لجرلا ةالَّص ىلع ديزت ةعامجلا ةالَص َّنأ : اهنمف

 وبأ هاور اميف لك يبنلا نع ثيدحلا يف كلذ مص امك « ًافغِض نيرشعو
 : امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع ةياور يفو « هنع هللا يضر ةريره
 عْبَسب ّذَقلا ةالص نم ٌلَضفَأ ةعامجلا ٌةالص :  لاق لكي هللا لوسر َّنأ
 ْ . '”( ةجرد نيرشعو سمخب ١ : ٍةياور يفو ؛ « ةجرد نيرشعو

 ٌفلتخي كلذ َّنأب : نيتياورلا نيب فالخلا اذه نع يوونلا باجأ دقو

 « نورشعو سمخ مهضعبل نوكيف ٠ ةالصلاو نيَّلصملا لاوحأ فالتخآب

 اهتآايه ىلع هتظفاحمو « ةالصلا لامك بسحب نورشعو عبس ضعبلو

 . ةعقبلا فرشو اهلضفو « اهتعامج ةرثكو اهعوشخو

 ٌتعمس : لاق هنأ هنع هللا يضر نامثع نع « بونذلا ةرفغم : اهنمو

 ٍةالَص ىلإ ئشم مث ءوضؤلا َعَبْسَأف ًاّضوت ْنَم ١ : لوقي كب هللا لوسر
 . ©" هَِْذ هل َرِفَغ ؛ مامإلا عم اًمألصف ٍةبوتكم

 . ملسمو يراخبلا هاور قلل

 . ؟ هحيحص ١ يف ةميزخ نبأ هاور )00
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 ٠ َكِيدْعَسو ٌبر َكِئَيل : تلق 4 ةيعع ات يل لاقف يّبر ْنم تآ ةليللا

 هدي ٌعضوف « ملعأ ال : تلق ؟ىلعألا ألملا ٌمِصَتْحَي ميف يرد له : لاق

 تفِلعف 2« يرن يف : لاق وأ « َىيْذَت نيب , اهّدرَي َتْدَجَو ىتح َىَفِتَك نيب

 . برغملاو قرشملا نيب ام : لاق وأ «٠ ضرألا يف امو ٍتاومَّسلا يف ام

 يف ٠ معن 7 : تلق ؟ىلعألا الملا مصتخي ميف يرذتأ .« دمحم اي : لاق

 . ..؟306 تاغامجلا ىلإ مادقألا ٍلْقَتو .« تارافكلاو « ِتاجرّدلا

 . ثيدحلا

 . اهنم ةاجنلاو رانلا نم قتعلا : ًالوأ

 ةراهطو « نيّدلا بادآ يف بدبذتلاو . قافنلا نم ٌةمالَّسلا : ًايناث
 ردصلا يف عدوي رونو «٠ صالخإب هللا ةعاط ىلع لابقإلاو « هلل بلقلا

 0 ل

 ل ةريفتلا رف امج يف امي نأ ف ىلص

 "06 قافّتلا نم ٌةءاربو « ٍرانلا نم ٌةءارب : ٍناتَءارب

 نم لا م

 ىلوألا ةعملا هوت ال هليل َنيعبرأ ةعامج لجسم يف ئلص ْنَ . لوقي

 06 ٍرانلا نم ًاقْنِع اهب هل هللا بك « 00

 . بيرغ نسح ثيدح : لاقو يذمرتلا هاور 0(

 نب ةمعط نع ةبيتق نب ملسم ىور ام آلإ هعفر ًادحأ ملعأ ال : لاقو يذمرتلا هاور (7)

 .:ورمع

 . يذمرتلاو هجام نبا هاور م

,/ 



 . اهروضح ىلع مزع نمل لّصحي اهباوث َّنأ : ةعامجلا لئاضف نمو
 هباوث يْوسُي ىلاعت هللاف «٠ ىلاعتو هناحبس هللا نم ًالّضفت هتينب اهكردي مل ولو
 هتمحرو دفنت ال هنئازخو « هنم ًامّكت مهتانسحب هتانسحو « مهباوثب

 . ئرتت

 َُّضَوَت ْنَم :١ لك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف
 ْنَم رْجَأ َلْثِم هللا هاطعأ . اوُلَص دَق َسانلا َدَجَوَف حار مث هءوضُو َسَسْحَأف

 0 عي فررجأ نم كلذ نمتني الاهغرقكو اهألم

 ٌتعمس : لاق راصنألا نم لجر نع بيسملا نب ديعس ةياور يفو

 ناصف دعسلا أ نقد + فود كيدحلا ركذت + 'لوقي هك ها لزهر
 ىَّلَص . ٌضعب ّيِقَو ًاضعب اوُلَص دقو ٌدجبسملا ئنأ نإف « هل َرِفُغ ةعامج يف

 0 ا ا ا َكِلذك َناك َيِقَب ام ٌمَنَأو َكَرْدَأ ام

 . « كلذك ناك ًةالصلا

 تناك املكو « ىلاعت هللا ىلإ ٌةبوبحَم اهنأ : ةعامجلا لئاضف نمو
 لضفأ ةعبرألاو « نينثالا نم لضفأ ةثالثلا ًةالصف « هيلإ ٌتحأ تناك ةريثك
 هللا ىلإ برقأو لوبقلا ىلإ ىعدأ ناك ُسانلا رْثك املك اذكهو « ةئالثلا نم
 . ىلاعتو هناحبس

 موي ل هللا لوسر انب ىَّلص : لاق هنع هللا يضر بعك نب بأ نع
 ٍنيتالّصلا ٍنَْ تاه َّنِإ : لاق . ال : اولاق ؟نالف ”ٌدِهاشأ » : لاقف ّحْبّصلا
 ولو امُهومّتدَأل امهيف ام َنوُمَلْعَت ولو « نيقفانُملا ىلع ِتاوَّلَّصلا "*ُنَقْنأ

 . ملسم طرش ىلع حيحص : لاقو مكاحلاو يئاسنلاو دواد وبأ هاور قله

 . رضاحأ يأ « دهاشأ ١» : هلوق )١(
 - نيب رهتشاو هناميإ صقن نم ىلع ٌبعص نهكاردإ نإ يأ ©« تاولصلا لقثأ » هلوق (*)

 ره



 ُمتْمِلَع ولو ةكئالملا ّتفَص لثم ىلع َلَوَألا فّصلا َّنإو بَكْولا ىلع 2'اوبَح اوي

 هتالص ْنم "7ك ٍلُجَولا عم ٍلجَولا ةالص َّنو « ومثال كليضف ام

 رثك ام ٌلكو ٠ ٍلْجَرلا ّعم هتالص نم ىكزَأ نيلُجَرلا عم هّئالصو « هّدحو

 0 زعرلا ان

 ا 50 نم هللا دنع نكزأ عارم 0 وي ا ةالص )

 ةينامث ٌةالصو « ىرُتت ٍةينامث ةالص نم هللا دنع ىكزأ ٍةعبرأ ةالصو « ْىرْتَت

 (*!6 ئرتت ٍةئام ٍةالص نم هللا دنع ئكزأ مهدحأ ُْؤي

 عيمستلاو نيمأتلا ةكرب لاني يلصُملا َّنأ : ةعامجلا لئاضف نمو

 : لاق ِةْلَي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره وبأ ئور دقف « ديمحتلاو

 « ٌدمحلا كل انّبر مهللا : اولوقف « هّدِمح نمل هللا ٌعمس : ,مامإلا لاق اذإ ١
 . « هبنذ نم َمَّدقت ام هل َرِفغ « ٍةكئالملا ٌلوق هلوق فاو ْنَم هن

 0 هئيمأت َقفاَو نم هَّنإف « اوُنّمأف مامإلا م اذ[ ناو يفو

 : مكذحا لاق اذإ » ةياور يفو « « هينذ نم ٌمّدَقت ام هل َرِفُغ . ةكئالملا

 ا ع ذل امهاذحإ ْتَّقَفا 6 ١ ِءامّسلا ةكئالملاو
 3 َرفَغ ب وف « نيم يف

 مهيلع فوضعَملا ريغ ريغ : ءىراقلا لاق اذإ ١ : ةياور ىفو « « هبنذ نم

 كرد نع هريصقتو ةنسلاو باتكلا عابتا نع هدعابتو ةديقعلا حّرحزتب نيملسملا 2
 . ليزجلا باوثلا

 )١( نوفحزتف يشملا مكايعأ ولو روضحلا ىلع نوصرحت يأ ؛ نيفحاز يأ «ًاوبح» .
 . رهطأو ىقنأ 2« ىكزأ» (؟)

 « امهيحيحص » ىف نابح نباو ةميزخ نباو ىئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور (0)

 .ةييدعلا اذه ةفكمب يلعللاو نّيتم نب نيكي مرج دكر مكانلاو
 . هب سأب ال دانسإب يناربطلاو رازبلا هاور (:5)

 ١م



 قع ءامقلا لغأ لوكملوق فارق نيمأ *هقلخ ةمالاقن لاقل آلو
 0 بْنَ نم مَّدقت ام هل

 1 ٍ يب رس 5

 نيمأت هنيمأت قفاو نمو « ةكئالملا لوق هلوق ٌقفاو نم » : كك هلوقو
 وه اذهف « مهنيمأت عم َنّمأَف نيمأتلا تقو يف مهقفاو : هانعم « ةكئالملا

 يف مهقفاو هانعم َّنِإ : ًالوق ضايع يضاقلا ىكحو . باوصلاو حيحصلا

 مه : ليقف ةكئالملا ءالؤه يف اوفلتخاو ٠ صالخإلاو عوشخلاو ةفصلا

 .« ءامسلا لهأ لوق هلوق قفاوف » : ِهِيكَي هلوقل «٠ مهريغ ليقو « ةظفَحلا
 نم اهلاق « ةظفحلا نم نورضاحلا اهلاق اذإ هنأب : هنع نولوألا باجأو

 . ءامسلا لهأ ىلإ يهتني ىتح مهقوف

 هملع ول ًاميظع ًالضف لوألا فصلا يف َّنأ : ةعامجلا لئاضف نمو
 َّنِإ : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف « هيلع اولتتقال سانلا
 مل مث ٍلّوألا ٌفّضلاو ِءادنلا يف ام ٌسسانلا ٌملْعَي ول » : لاق يك هللا لوسر

 ِريِجْهّتلا يف ام َنوُمَلْعَي ولو « اوُمُهَّتْسال هيلع اوُمهَتْسَي ْنأ الإ اوُدِجَي

 ولو اًمُهوَتأل حْبّصلاو ِةَّمَّتَعلا يفام َنوُمَلْعَي ولو « هيلإ اوُقَبَتْسال
 . . "0 ًاوبَح

 قبس ام وحن ةليضفلا نم لوألا فصلا يف ام َنوملعي ول : هائعمو

 هب ضعبل مهضعب حمسُي مل مث « مهنع قاّضو ًةدحاو ةعفد هيلإ اوؤاجو
 . هيلع اوعرتقال

 ىلإ ٌريكبتلا : ٌريجهتلا ,« «ريجهتلا يفام نوملعي ول ١ : هلوقو
 . تناك ةالص ّيأ « ةالصلا

 : ءاشعلا : ةمتعلا . 2« حبصلاو ةمتعلا يف ام نوملعي ول » : هلوق

 . ؟ هحيحص » يف ملسم كلذ عيمج ىور )000

 . ؟ هحيحص » يف ملسم هاور )0

 م



 نأ نوملتت للا : لاق 25 يلا نع هنعذللا يفز ةريره يبأ نعو
 فضلا 8 برح نبا لاقو 4 « ٌةَعْرُف ثّناكل ودَقُملا َتفَّصلا يف ام َنوُمَلعي

 : 0 ًةعرق الإ ثناك ام لوألا

 : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف ٠ فوفّصلا ريخ وه لوألا فصلاو

 هيخو « اهدخآ اًمُدَّسو اهّلّوَ لاجُرلا فوفُص ٌريخ 8 : للك هللا لوسر لاق

 . 27« اهلوَأ اهُدّشو اهُرِخآ ِءاَسّنلا فوفُص
 دغبأو دليشفو ًاناوث اهلفأ : :ءاستلاو لاخترلا نق: فوفضصلا نشب دازملاو

 ءاسنلا فوفص رخآ لّصف امنإو « هسكعب اهريخخو ٠ عرشلا بولطم نم
 بلقلا قّلعتو مهتيؤرو لاجرلا ةطلاخُم نع ّنهدعُبل لاجرلا عم تارضاحلا
 . َنهِفوْفُص لوأ ٌمدَو « كلذ وحنو مهمالك عامسو مهتاكرح ةيؤر دنع مهب

 . ملعأ هللاو . كلذ سكعل

 هلضفب ثيداحألا تدرو دق يذلا حودمملا لوألا فصلا نأ ملعاو
 وأ ًامّدقتم هبحاَص ءاج ٌءاوس « مامإلا يلي يذلا فصلا وه « هيلع ثحلاو
 يذلا حيحصلا وه اذه « ال مأ اهوحنو ٌةروصقم هلّلخت ءاوسو ٠ ًارٌخأتم
 . نوقّقحملا هب حّرصو ٠ ثيداحألا رهاوظ هيضتقي

 مق امّنَأكف « ٍةعامج يف ءاشعلا ئَلَص نم َّنأ : ةعامجلا لئاضف نمو
 امك . هَّلُك ليلا َّلَص امّنأَكَف ٍةعامج يف َحْبُّصلا ئَّلص نمو « ليللا َفْضِن
 0 ثيدحلا ىف

 . ملسم هاور )غ2

 : ماو 1
 . « ةعامج ىف رجفلاو ءاشعلا ىلص نم » : هظفلو . دواد وبأو ملسمو كلام هاور 2

 .فوزتعلا

 ذل



 . ةصقان هتالص نإف « راذعألا نم هّولُخ عم ةكراشملاو

 مر م لا نوع لاي ل بح هلا يضر سايف نبا نع

 ىأ فرخ -:لاق ؟ ةنيلا اموك# ولاقت . ةذع دعانا مو هني ملل َءادّتلا
 . ؟7ىّلص يتلا ٌةالَّصلا هنم ُلَبْقَت مل « ٌّضرَم 200200 : يض اس

 « ناطيشلا نم ٌظفحتَو ٠ ساوسولا ٌعفدت اهنأ : ةعامجلا صئاصخ نمو

 مهيلع ٌةَحَتسآ دف الإ ٌةالصلا مه مال ذب الو ةيزَق يف ثالث ْنِم ام ٠

 , 20« ةَيِصاَقلا متَغلا َنِم ُبّْلا ُلُكَأي امنإف ةعامجلاب مكيلَعف « ٌناطيَّشلا

 كارلا وف لش ىلا ارو داع ذا يعرا تم نافيا
 ا ةّنس متكرت ولو ؛ كيس دس متكَرَتل هتيب يف ٌفْلَخَتُملا اذه مب امك

 : :فكيدحلا 90( كلف

 ناميإلا ٌةمالَع اهنأ : ةعامجلا ىلع ةظفاحملا صئاصخ نمو
 ِ م

 نم ةروص اهنع ضارعإلاو اهكرت يفو « ىلاعتو هناحبس هللا عم ةلصاوملاو
 . قافنلاو رفكلاو ءافجلا روص

 ا
 « َةالَّصلا ىلإ يدانُير هللا يدانم عمس ْنَْم : ٌقافنلاو ٌرفكلاو ءافجلا لك

 : 0 ميج ع

 . هوحنب . هجام نباو هحيحص يف نابح نباو دواد وبأ هاور )00(

 . مكاحلاو امهيحيحص يف نابح نباو ةميزخ نباو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور (؟)
 . « هلكأ هب الخ اذإ ناطيشلا ناسنإلا بئذ َّنإو ١ « هعماج » يف نيزر دازو

 . امهريغو دواد وبأو ملسم هاور (؟)
 . دئاف نب نابز ةياور نم يناربطلاو دمحأ هاور (5)

 م:



 5-50 ةالصلاب ُثوْعي نوما عهشم أ ةيتكلاو ِءاَقَّشلا نم ِنيُمْا

 ةالصلا ةماقإ انه بيوثتلاب ٌدارملاَو

 ؛ رانلاب هقرحي نأب اهكرات دّعوت كو يبنلا نأ : ةعامجلا صئاصخ نمو

 نأ ٌتْمَّمَه همه دقل » : ِديِكَع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 مهتويب يف نوُلَصُي ًاموق َيِنآ مث ؛ بطَح نم ًامّرُخ يل اوُعَمْجَبَف يتيْتِف رمآ

 ةعيعتلا تعال ا زحح ديزيل ليقف « « مهيلع اهَقّرَح أر هلع ويب هع

 نع ٌةرثأي ةريره ابأ تين كا مل نإ يانذأ كنس: لاف اهريق وأ ع

 . "”اهريغ الو ةعمُج ركذي ملو لكك هللا لوسر

 انأ ء هللا لوسر اي : تلق :  لوقي ىمعأ وهو موتكم عا نبا نأ يفكيو

 نأ ةصخُر يل ٌدِجَت لهف «٠ ' ينُميالُي ال دئاق يلو « ©" ”رادلا عِساش ٌديرَض

 كل ٌدجأ ام : لاق . معن : لاو ةفادنلا مسا لاق وتب ف ىلع

102 

# #00 

 . ًارصتخم يذمرتلاو هجام نباو دواد وبأو ملسم هاور )غ0

 ٠ 0 : رادلا عساش 000 0«

 ل يبل كوفر را عا نر 20
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 فوُقّصلاب ّقَلعتي امو لوألا ٌففَّصلا ٌلضف

 . لوألا َفَّصلا لضَف يف ءاج ام : ةّقأْلا هذه لئاضف نمو
 تفك ولو + ةاثعءافخأ نلاعت هللا ندخ ًاَرَخَدُم ًاباوث ةيف نأ : كلذ نمف

 يف ةعزانُملا لصفل ةعْرُّقلا برَض ىلإ اورطضي ىتح هيلإ سانلا قباستل هنع
 تلقا ِءادّنلا يف ام ٌسمانلا ُمَلْعَي ؤل» : هلكت هلوق ىنعم وهو « هنأش

 روم وا رميت ار ارد رق مااوارللا

 ناكل مَ ٌدَقُملا ّفَّصلا يفام َنوُمَلْعَت ول» : ملسمل ٍةياور يفو

 ٠ : لي لاق « لاجرلا فوفص ُديخ وه لوألا َفّصلاو .« ةَعْرَق

 0 ِءاسنلا فوفُص ديخو . اهرخآ اهُدّشو « اهْلّوُأ ٍلاجّرلا فوفُص
 . « اهّلّوَأ اهُدَّشو

 نعف . مهيلع يلصيو لوألا فصلا لهأل رفغتسي كي ناكو
 ٌفِّصلل ٍدفغتسَي ناك لكي هللا لوسر َّنأ هنع هللا ىضر ةيراس نب ضايزعلا

 : ؟"اورم يئاعللو . ًاثالث مّدقملا

 )١( ملسمو يراخبلا هاور .

 د لاقو مكاحلاو هحيحص يف ةميزخ نباو يئاسنلاو هجام نبا هاور ()
 ىلع يلصي ناك هظفلو ةغضص يف نابح نباو : يفايرعلل اعوخي ملو امهطرش

 : لاق هنأ الإ نابح نباك يئاسنلا ظفلو ةدحاو يناثلا ىلعو . ًاثالث مدقملا فصلا
 . نيترم لوألا فصلا ىلع يّلصي ناك

 مك



 نارفغلاب لوألا ٌففصلا لهأل َنوُعدَي ماركلا هتكئالمو ىلاعت هللا لب

 ٠ نيترم ناوضرلاو

 هللا نإ ١ : هلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعف

 ىلعو « هللا لوسر اي : اولاق « لوألا ٌّففَّضلا ىلع َنوُلَصُي ُهتكئالمو

 : اولاق . لوألا ٌففَّصلا ىلع َنوُلَصُي هتكئالمو هللا َّنإ : لاق ىناثلا

 « يناثلا ئلعو : لاق ؟يناثلا ىلعو « هللا لوسر اي

 اوُنْيِلَو ١ مكبكانَم َنيِب اوُداَحو مكَفوُهُص اوُوَس » : ِلك هللا لوسر لاقو

 ةلزنمب مكتيب اميف ُلْخُدَي ناطيشلا َنِإف َلَلَحلا اوُدُسو « ْمُكِناَوْخِإ يديأ يف

 "5 راغَصلا نأضلا دالوأ ينعي « « فْذَحلا

 : لاقف «كلذب ٍةيِكَي انرمأ دقو « ةالصلا مامت نم فروفصلا ا

 . 2'!« ةالصلا مامت نم ُفَّصلا َةيِوْسَت نإف « مكّفوفص اوؤس ١

 .(ة ٍةالَّصلا ٍةماقإ نم فوُفُّصلا ةيوست نإف » : يراخبلل ٍةياور يفو

 "””مكفوفُص اوُصُر ١ : لاق لي هللا لوسر نإ : مظفلو دواد وبأ هاورو

 َناطْيَّشلا ئرأل ينإ هديب يسفن يذلاوف ٠ قانغَألاب اوُداحو اهتيب اوبراقو

 )١( هريغو يناربطلاو هب سأب ال دانسإب دمحأ هاور .

 هلوق : ٠ نمل ناوضرلاو نارفغلاب نوعدي يأ « خلا..نولصي هتكئالمو هللا نإ
 دجسملا يف فص لوأ كردأف قبس .

 هلوقو : ١ ّيأرو مكناوخإ ةراشإ اوعبتا : يأ « مكناوخإ يديأ يف اونيلو
 داشرإلل ًالباق ًاعضاوتم ًالهس ًانيل ًائيه نمؤملا نوكيو مكباحصأ .

 مكفوفص يف ةرغئلا اوّدسو ةجرفلا اوألما : يأ « للخلا اوّدسو » : هلوقو .

 مهريغو هجام نباو ملسمو يراخبلا هاور (؟) .
 ) )9بنجل اوذاحتو اوبراقتو ضعب ىلإ اهوّمض يأ « مكفوفص اوّضر » : هلوقو .

 نم نينثالا نيب نوكيام وه : ًاضيأ ماللاو ةمجعملا ءاخلا حتفب : للخلاو

 ٌصارتلا مدع دنع عاستالا .

 مال



 . « ٌفْذَحلا اهّنأك ٠ تفّصلا ٍلَلَخ ْنِم ُلُخْدَي

 ةياور وحن « امهيحيحص ١ يف ناّبح نباو ةميزخ نباو يئاسنلا هاورو
 . دواد يبأ

 . ميظَع ٍثاوَن ِجحَرْفلا ٌدَسِل دايقنالاو ٠ فوفصلا لصو يفو

 .« بكانملا نيب اوُداَحو ٠ فوفصلا اوُمِيِقَأ » : لك هللا لوسر لاق
 ا ا يو

 . 206 هللا هعطق ًافص ّعْطَق نمو « هللا هلصو ًافص َلَصَو ْنَمو

 لاقف ؟اهئر ّدنع ةكيالملا ٌتفَصَت امك َنوُقَصَت الآ : : كي لاقو

 ؟اهئر دنع ةكئالملا ٌتفّصت فيكو « هللا لوسر اي : يوارلا 0
 . "*« فصلا ف وسار يو لوألا ٌفوفّصلا َنوُمِتي

 يف َبِكانم مُكْنَيلأ « مكُراّيِخ » : لاق ِهلك هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر
 , 0« :الصلا

 )١( هرخآ ةميزخ نباو يئاسنلا دنعو دواد وبأو دمحأ هاور .

 نينثالا نيب يلاخلا ناكملا يهو ؛ ةجرف عمج : تاجرقلا
 )١( هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور .

 ) )9دواد وبأ هاور .

 عوشخلاو راقولاو ةنيكسلل مكمزلأ يأ « ةالصلا يف بكانم مكنيلآ » : هل
 نيب لوخدلا ديري نم ىلع ناكملا قيضل عنتمي ال : يأ هانعم نوكي نأ لمتحيو
 هرج نم عواطي هنأ وأ هبكنمب هعفدي الو كلذ نم هنّكمي لب « للخلا دسل فوفصلا

 ريدقلا ضيف » . ها ةجرف دجي مل اذإ هعم فطصيل « 155/7 .

 ةثالث لمشي ثيدحلا دجتف :

 هلل عوشخلاو ثبعلا كرتو ةدؤتلا - ًالوأ .

 ثانياً  ؛ هسفن ّمِض صخش ءاجف « ًاصخش مست ال ةقيض ةجرف كانه تناك اذإ -
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 هللا هيلع يلصُي نّمم وه « جّرفلا ّدسَو فوفٌّصلا لصو ىلع ٌصيرَحلاو

 . هتكئالمو

 اق هِي هللا لوسر نع اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نعف 1 تت

 930: توفشلا ةولِضَي نيذلا ىلع ةولّصب هتكتذلمو

 تاوطخلا مظعأ يه . ٌفصلا لْصَرل ملسملا اهوُطخَي يتلا ةوطخلاو

 هل ئنبو « ةجرد اهب هللا هعفر ةجرف َدَس نّمو « هللا ىلإ اهبحأ يهو « ًارجأ
 انريخأ هلك اذهو « ربلا نم ةكئالملا هيلع تّرذو هل رفغو ةنجلا يف تيب

 ىلإ ُلُجَر اَماَسَم ٍةَوْطَح نم ًارخأ َمَظْعَأ ٍةَطَخ ْنِم امو ١ : هلوقب لي هنع
 40 و ٌففَّصلا يف ٍةَجْرَف

 ردصلا عاستا ىلإ نيملسملا وعدي ليمج ىنعم اذهو « هعسو ىتح هبكنم نيلو 0 -
 كيخأل ٌبحت نأو « ربصلاو لّمحتلاو ريخلا يف ةكراشملاو عئاطلاب بيحرتلاو

 .: كسفنل كدتاام
 نينمؤملا لالخ كلت . هعواطو هيكنم نيل هعم فطصيل صخش هرج اذإ  ًائلاث

 . [مرك ووذ راسيأ نونّيل نونّيِه]
 )١( لاقو مكاحلاو امهيحيحص يف نابح ن نباو ةميزخ نباو هجام نباو دمحأ هاور :

 هجام نبا داز ملسم طرش ىلع حيحص : ١ ةجرد اهب هللا هعفر ةجْرف دس نمو « .

 هل ىنبو « ةجرد اهب هللا هعفر ةجرف دس نَم ١ : هلوقو . نسح دائسإب رازبلا هاور (؟)
 فصلا يف ةجرف ّدس نم » : هلوقو « طسوألا ١ يف يناربطلا هاور « ةنجلا يف تيب
 هب هللا هعقر الإ ًافص دبع لصي الو » : هلوقو . نسح دانسإب رازبلا هاور © هل رْفْغ
 . « طسوألا ١ يف يناربطلا هاور « ربلا نم ةكئالملا هيلع ترذو ةجرد
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 ةماَمإلا ُلضَف

 ىلع ٌظفحي وهف « اهئادأو ةالصلا نسحب ٌليفَك هنأ : مامإلا لئاضف نم
 . ًانماض هلعج ِةككَي يبنلا نإف كلذلو ٠ مهتالص موقلا

 نم رجأ لثم رجألا نم هل ناك « هتالص يف ّنسحأ نإ هنأ : هلئاضف نمو

 . هفلخ ئلَص
 َّمَأ ْنَم :١ لاق هيلا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نب هلا دبع نمف

 نم هل ناك َنَسْحَأ نإو « َنِمَّض امل ٌلوُؤسم ٌنِماَض هن مَلْعَيلَو هللا يقيم اموق

 امو ٠ ًآنْيَش مهروجأ نم َصُقْنَي نأ ريغ نم ملح ئَلص ْنَم رج ٌلثم ِرْجَأل
 . 237« هيلع وهف ٍصْقن نم ناك

 ُعِرَفلا هلوهي ال ٠ كسم نم بيثك ىلع ةمايقلا موي هنأ : هلئاضف نمو

 رمع نب هللا دبع نع ثيدحلا يف ءاج امك « باسحلا هّلاني الو ربكألا
 هارأ « ِكْسِيْلا ِناِبْنُك ىلع ةئالّث » ١ : لاق كك هللا لوسر َّنأ امهنع هللا يضر

 مهو ًاموق َّمأ ُلُجَرو « هيلاوم ٌّقحو هللا يح ىذدأ ٌدبع : ةمايقلا َموي - : لاق

 01 اجاوب زيف خللا يراسل يوتا زاير رحال

 اك خا

 )١( ىف ىناربطلا ءاور ١ دابع نب كراعم ةياور نم « طسوألا .

 «ريكصلا »نا: نئازبظلا .ءاورو». .. نسحت :تيدحح + لاقو ىدفرتلاو دمعأ ةاورب(0)
 مهلوهي ال ةثالث : 6 هللا لوسر لاق » : هظفلو هب سأب ال دانسإب 6 طسوألا هو

 - باسح نم غرفي ىتح كسم نم بيثك ىلع مهو باسحلا مهلاني الو ربكألا عزفلا
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 نيمأتلا ُلضَقف

 وأ + بجتسا مهللا : ةانعمَو « نيمأتلا : ةمألا هله لا ثم ابمو

 دسحُت يتلا هّمألا هله صئاصخ نم وهو ٠ نكيلف كلذك وأ ٠ لعفأف كلذك

 . اهيلع

 مُكْنَدَسَح ام » : لاق هلي يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نعف
 . «2١7 نيمأتلاو مالسلا ىلع مكَتَدَّسَح ام « ءيش ىلع ٌدوهيلا

 مل مهنإ :  لاقف دوهيلا هدنع تركُذ وي هللا لوسر َّنأ : ةياور يفو

 ارلمو اهل لآ اناقه ثلا ةعفقلا ىلع انو ذكش امك عيتف ىلغ انو كفي

 يي ل
 مامإلا ١١ 0 - 1

00000 
 : ِفوُفَّصلا ٍةماقإو « مالسلا ٌدَر : ثالث نم لضفأ ىلع نيملسملا اودسحي

 . ©« نيمآ ةبوتكملا يف مهمامإ َفْلَخ مهلوقو

 2« نوضار هب مهو ًاموق هب مأو هللا هجو ءاغتبا نآرقلا أرق لجر : قئالخلا 3

 . ثيدحلا

 . هحيحص يف ةميزخ نباو ٠ حيحص دانسإب هجام نبا هاور قلل

 . دنسملا ىف دمحأ هاور 4

 . نسح دانسإب طسوألا يف يناربطلا هاور (')
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 الاّصِخ يناطغأ دق هللا نإ ١ لوغو ةطّقلا هديب دكت يي
 لذأ ةيحتل اهنإ َةّيِحَّتلا يناطعأو . فوفّصلا يف ًةالص يناطعأ :

 ْنَأ الإ « يلْبَق َنيِيبلا ّنِم م ًادَحأ هِطْعُي ملو 5 يناطعأو « نجلا
 +001 ناوراهأ فوز وم ردت نوره اطغأ ذك انا نوكي

 لاق اذإ ١ : لرقي ِةِكَي يبنلا ناك « ةرفغملا باوبأ نم ِتاَب نيمأتلاو

 ْنَم ُهّنإف ٠ نيمآ : اولوقف ٠ َنْيَلاَلا الو هيلع ٍبوُصْعملا ريغ : ٌمامإلا
 . ©"!« هبنذ نم َمّدَقَت ام هل رفغ ٠ ةكئالملا ّلوق هلوق َّقَفاو

 حيحصلا وه اذهف . مهنيمأت عم َنَمأَف نيمأتلا تقو يف مهقفاو : ٌهانعَم

 ةَفّصلا يف مهقفاو : هانعم َّنِإ : ًالوق ضايع يضاقلا ىكحو . باوصلاو

 مهريغ ليقو « ةظفحلا مه : ليقف « ةكئالملا ءالؤه يف اوفلتخاو
 اهلاق اذإ هنأب : نولوألا باجأو . « ءامسلا لهأ هلوق قفاوف » : ِمِلكَت هلوقل

 ها . ءامسلا لهأ ىلإ يهتني ىتح مهقوف نم اهلاق « ةظفحلا نم نورضاحلا

 ةياور ىف ءاج دقف 2١ دجسملا لهأ ىتح لمشت ةرفغملا هذه َّنِإ لب
 يف ْنَمِل َرِفَغ .ٍةكئالملا َمالك ُهّمالك َنَفاَو نم هّنإف ١ : يئاسنلا
 . ؛ ٍدجسملا

 : هلوقب كلي هنع ربخأ امك «٠ بونّذلا نم مدقت امل ٌةلماَش ٌةرفغملا هذهو ]

 نيذلا لاق 4 َنيَلاَصلَأ او َمِهْلَع بوضصخملا رع مامإلا لاق اذإ ١
 ام دبعلل هللا رفغ نيمآ ضرألا لهأو ءامسلا لهأ نم تقتلا . نيمآ : هفلخ

 . راغصلا ينعي اذهو . « هبنذ نم مدقت

 )١( بلهملا لآ ىلوم ىبرز ةياور نم هحيحص يف ةميزخ نبا هاور ٠ هتوبث يف ددرتو .

  (3يراخبلاو كلام هاور ٠ هل ظفللاو ٠ نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو ٠ هجام .
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 « نيمآ : اولوقف ١ : هلوقب ةباجإلاب ٠ نيمآ : لاق نم ِةِلَي دعو دقو

 : ظفلب مهئاعد متخ 0

 لثم نيمآ َّنإ : يريمنلا ريهُز وبأ ليلجلا يباحصلا مهل لوقيو « نيمآ

 همتخا : هل لوقي سلجملا يف مهدحأ اعد اذإ ناكف « ةفيحصلا ىلع عباطلا

 انينافا «يفنت هليل تاذ الك هل[ لرش غم انسوخا هل لرقياو :: قيناب
 لاقف « هنم عمتسي لكك يبنلا فقوف « ةلأسملا يف ملأ دق لجر ىلع

 ٍءيش يأب : موقلا نم لجر لاقف ٠ متَح نإ َبَجْوَأ » : هلك يبنلا

 فرصناف « « َبَجْوأ دقف « َنيمآب َمَهَح نإ هنإف « نيمآب : لاقف ٠ ٌميْخَي
 َنيمآب ٌنالف اي مَا : لاقف لجرلا ىتأف ِِلكَي يبنلا لأس يذلا ُلجرلا
 كلو

 . هتباجإو هلابقإو ههّجوت يف هل ٌكيِرَش « هيخأ ءاعُد ىلع ٌنّمؤُملاو

 لإ مهّضعب ُنّمْؤيو مهّضعب وُعدبف الَم ٌعمتجي ال٠ : لك لاق
 . ")6 هللا مهَباَجأ

 ا

 0 نيمأ لقت مل كت: لاق ؟وْخَيَ 2 لاَقف ِهُمْهَس

00( 00 

 هتلأسم مامتإ يف ءاجرلا نم ٌرثكأو . ًابظاوم بلطلا ىلع َلبقأ يأ لأ :

 : هلوقو فحلأ ءيش ىلع لجرلا ّملأو «هرطم ماد باحسلا 3 4

 . ًالومأم هرطو ءاضقو « ةقّقحم هتباجإ تراص يأ « بجوأ »
 . مكاحلا هاور (؟)

 . ميلس يبأ نب ثيل ةياور نم ىلعي وبأ هاور (9)
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 اهسو مامإلا عم نيمآ ركذ نع لفَغ يذلا كي ُهْبَشُي ثيدحلا اذه يفو

 مث « اورصتناف اوزغو « اوزافف اوبراح ٍدونجب « مامإلا ةبقارُم ريغب لغتشاو

 ٌيدنج الإ « زئاوجلا عيزوتو « مئانغلا ميسقتل نيبملا حتفلا دعب اوعمتجا
 ٠ - . 7 - .٠ ه5 م 1 +

 عّرضتت ملو بلطت مل كنأل : لاقف ؟يمهس جرخي مل اذامل : ُةدئاق لأسف

 نيمومأملا عم هيلإ ٠ لاق نمل ٌسوسحم ّلْثَم اذه ْنِإ . « نيمآ » : لقت ملف
  2ا 2 مت

 زي ملف لقي مل نمو « زافف .

 لوق ْنِم اوُرِثَكأ ١ : لوقيف نيمأتلا راثكإب انرمأي ِدِلكي ناك انه نمو
 )١2( سم <
 ١76 ١ تيما

 )١( هجام نبا هاور .
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 ةعمجلا ٍةالَص لئاضف 10

 ةعمجلا مويب اهصتخا هنأ : ةّمألا هذهل هللا هلعج يذلا فرّشلا نمو
 عفتري ام هتالصلو هل لئاضفلاو صئاصخلا نم لعجو ٠ ًاميظع ًاديع هلعجو

 . هرمأ مظْعيَو ٌهردق هب

 لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع « بونذلل اهريفكت : اهنمف

 ٌعّمتْسَأَف كلا تأ مث َءوضْولا نم ًاضَوَت نم نع هللا لوسر

 نمو « ماّيأ ٍةثالث هد و ةردو هتيب اههل دوغ + َتَِصْنَأَو

 ْ 001 دكت ايلا رك
 عاونأ نم هريغو اصلا َنَم نع يهنلا ثيدحلا اذه يفو : يوونلا لاق

 ىلع حراوجلاو بلقلا لابقإ ىلإ ٌةراشإ هيفو ؛ ةبطُحلا ةلاح يف ثبعلا
 ثا

 د يور داني نك نإ يت نو نصر ددمخلا وي تسأل لوقي

 مث ًادحأ ذؤي ملو هل ادب ام عكريف دجسملا ينأي ىتح َجَرَح مث هبايث ِسْحأ

 , 7« ئرخألا ةختلا نينو اهتيب اهل ٌءراَمَك ناك + َنَلَصُي مَع تصنأ

113 

 ٍدِكَع هللا لوسر ف * لاق هنع هللا يضر سوأ نب سوأ نعو

 5 هريغو ملسم هاور 22(

 . « هحيحص ١ يف ةميزخ نباو يناربطلاو دمحأ مامإلا هاور (؟)
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 0 ا لوقي
 اهمايص دجأ ٍةََّس لمع ة ٍةَوْطَخ لكي هل ناك « ّمْلَي ملو َعَمَتْساف ماَمإلا َّنِم انَدَو

 . « اهمايقو

 ىلإ ةعقجلاو « نسخ ُتاَولّصلا » : لاق و يبلانا هنع هللا يضر هنعو

 , )0 هئابكلا ينتج تيدا اذإ ةهتيب ام ثارثكت « نانو: ىلإ ٌنافمدو + ةعمجلا

 انقل ةيزئاولمال ييطلا نسل يعش داع 7 هجر

 : يك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع

 بذوي اهلها « ةرن ةارخز ةسججلا رو اهي ئلع األ خت

 مُهئاولأ ,' اهءؤَض يف نوشمي ا ٌءيِضت اهرذخ ىلإ دقت قب لاك

 مهيلإ ُظَْي ِروُفاَكلا اج نط نور ِكْسِملاك ِمُهُْحْي رو ًاضايَي جلدك

 ارلخدي ىَّتَح - ةييعلا نأ رطب نك ومما احب 2000000

 0 ُدَحَأ ُْهطِلاَخُي ال َةَّجلا

 ةالص روضح ىلإ ريكبتلا بسحب ُثوافتت ِباوَّنلا تاجرد َّنأ : اهنمو

 . مظعأو ربكأ ًارجأ لاَ . روضحلاب ركب املكَف « ةعمجلا

 موي َلَستا نم » : لاق يلو هللا لوسر ْنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف

 نمو ء ّةَنَدَب َبَدَّق امّئأكف ٠ « ئلوألا ٍَعاَسلا يف حار مث ةبانجلا َلْسُع ٍةعمُجلا

 0 لل

 برق امنأكف « ةعبارلا ٍةَعاّسلا يف َحاَر ْنَمو « َنَرْقَأ ًاشْبَك ِبَوَق امّئأكف

 جوخ انف « ةضيت ت الاكف ٠ احلا ةماشلا يف عار نو ٠ اج

 ل وُعمَتْسَي ُهَكِئالَملا تَرَضَح ٌمامإلا

 . ملم ةآوزا 41
 . «هحيحص) يف ةميزخ نياو يناربطلا هاور )0

 . نتسلا باحصأو ناخيشلا هاور 0
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 باب ىلع ةكئالملا ِتَفَقَو « ةعمجلا ُموي ّناك اذإ :  امهل ةياور يفو
 يذلا لّثمك - رّكَبُملا يأ - رُجَهْمْلا ُلَكَمَو « َلَوألاف َّلْوألا نربتكي ٍدجسملا

 اذإف «ةَّضِنَب مث «٠ ةجاَجد مث اشبك مث ؛ ةرَعب يدْهُي يذلاك مث ٠ ةَنَدَب يدُهُي
 :* ةكذلا نرعمتست د مهفحص 7 اوّوط ٌمامإلا جَرخ

 - و ةفامأ انآ اي, :ردعش للا يفر ةعامأ ىنألا لق < فدخل ةناؤز: ف هاو

 ْنَّمِم سيل نكلو « ىلب : لاقف ؟ةَعمج مامإلا جورخ دعب ًءاج ْنَمِل سيل

 . فُحّصلا يف بكَ
 انهي اسم ةيردتتا يقام ىلع تحيط ل باكل نأ تعي

 اهيف بّتكُي يتلا ةفيحصل اف « ىلاعت هللا دنع اهتلزتمو اهعفر يف ٌةفلتخُم
 . ناَصاَخ ٌعفرَو ٌنأش اهل ةبطخلا لبق ةالصلا ىلإ نوردابملا

 اهيفو «٠ اهتاعاس ٌلضفأ يه ةعاّس ةعمجلا موي يف َّنأ : اهنمو

 . ةباجإلا

 نب هللا دبع يل لاق : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نب ةدرُي يبأ نعف

 نأش يف ِهِلكَي هللا لوسر نع ثّدحي َكابأ تعمسأ : امهنع هللا يضر رمع
 كَ هللا لوسر تعمس : لوقي هتعمس « معن : تلق : لاق ؟ةعمجلا ةعاس

 ىضقُت نأ ىلإ  ربنملا ىلع ينعي  ٌمامإلا َسِلجَي نأ َنيب ام يه » : لوقي
 , 237« ٌةالصلا

 . ها ملعلا لهأ نم ٌفئاوط بهذ لوقلا اذه ىلإو : يرذنملا لاق
 طسب دقو « هليلد َّلكَلَو ءاملعلا هيف فلتخا دق ةباجإلا ةعاس نييعت نأ ىنعي
 ] . ةَلَصَمُم لاوقألا كلت رجح نبا ظفاحلا

 امك اهنم فارصنالا ىلإ ةعمجلا ٌةالَص ماقت نيح اهنأ : اهاوقأ نمو

 )١( هريغو ملسم هاور .
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 نع هنع هللا يضر فوع نب ورمع نع هجام نباو يذمرتلا ىور دقو « مدقت
 الإ « ًائيش اهيف ُدبعلا هللا لاسي ال ةعاس ٍةعمجلا يف َّنِإ ١ : لاق كي ىبنلا
 مافن نيس نع: لاق ؟ىه ةعانم يا هلا لوس اين: اولاقأهةأيإ هللا هاكآ
 . « يفارصنالا ىلإ ٌةالصلا

 نع هنع هللا يضر سنأ نع درو امل «ء رصعلا ةالص دعب اهنأ : اهنمو

 رصعلا دعب ٍةعمجلا موي يف ىجْت يتلا ةعاسلا اوُسِمَتْلا » : لاق ِكَي يبنلا
 , 2376 ِسْمّشلا ٍةَبوُبْيَغ ئلإ

 لماكتي نأ ىلإ بورغلل سمشلا يلدت نيح نم أدبت اهنأ : اهنمو
 نب ركب وبأ ظفاحلا لاق : «بيغرتلا » ىف يرذنملا لاق ٠ اهبورُع
 تقو يف مهدعب نّمف نرعباتلاو ةباحصلا : يأ  اوفلتخا : رذنملا

 ةريره يبأ نع انيورف « ةعمجلا موي نم ءاعدلا اهيف باجتسُي يتلا ةعاسلا

 نمو « سمشلا عولط ىلإ رخفلا عولط دعب نم يه : لاق هنع هللا يضر

 :نيمشلا كوورغ ىلإ | رصعلا ةالص دعب

 لوق هيفو ٠ سمشلا لاوز دنع يه : ةيلاعلا وبأو يرصبلا نسحلا لاقو

 ةشئاع نع كلذ ّيوُر « ةعمجلا ةالصل نّدؤملا نْذَأ اذإ هنأ : وهو ٌثلاَت
 . اهنع هللا يضر

 ٌدادزَي هيف كَ يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلا َّنأ : م
 رجأ مظعيَو امهلضف

 ْنِم نإ ؛ : : هلك هللا لوسر لاق : : لاف هن لا يصوت شرا نياسوأ نعل

 2 ةكتلا ةيفو# ضف هيفو ٠ َمَدآ هللا َقّلَخ هيف : ٍةعمجملا موي مكمايأ لضفأ

 ةعيشلا ويب مكتالبم نإف«:هيف عَلَع ةالّصلا نم اوذزكاف ٠ ةفكملا ةَقَو

 . بيرغ نسح : لاقو يذمرتلا هاآور 2غ320

 ل



 تيلَب يأ  ؟َتْمِرَأ دقو َكيلع انئالص ٌضَرْعُن فيكو : اولاق ّىلَع ٌةّضورعم
 ًداسجأ َلكأت نأ ضرألا ىلع ٌمّرح لجو َّزع هللا َّنِإ : كي لاقف  توملا دعب

 اوثكأ ١ : ِةْنيَع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ءادردلا ىبأ نعو

 ًادحأ َّنِإو « ةَكِئالَملا ٌةدهشت ٌدوهشم هّنإف « ٍةعمُجلا موي َّلُك َيِلَع ةالصلا نم
 2 1 ا ا ا ل ا
 دعبو : تلق لاق « اهنم غُرفَي ىتح هتالص يلع ثضرع الإ يلع َيلَصُي ْنل

 : لاقف  توملا دعب هللا لوسر اي َكيلع انّئالَص ضَرْعَت له يأ - ؟توملا
 ةالصلا مهيلع ِءايبنألا داسجأ َلَكْأَت نأ ضرألا ىلع ًمّوح هللا َّنإ
 . ©” مالسلاو

 هنأ لَك يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع هريغو يقهيبلا ىورو
 ٍةَعمجلا ٍةليل « ٍرَهْزألا مويلاو ِءاَرغلا ٍةليللا يف َىَلَع ًةالصلا اوُرِثكأ : لاق

 راثكإلا َدَح ّلقأ : مهنع هللا يضر نيفراعلا ضعب لاق ؛ "”« ٍةعمجلا مويو

 . ةئامعبرأ وأ ةئامثالث

 نم » : لاق هنأ ِكَي هنع ثيدحلا يف ءاج ام : ةعمجلا موي لئاضف نمو

 . « نيتعُمجلا نيب ام رونلا نم هل ًءاضأ ٠ ٍةعمجلا موي يف فْهكلا ةروس أرق

 : لاق : هظفلو ديعس ىبأ ىلع ًافوقوم « هدئسم ١ ىف ىمرادلا هاورو

 فيلا نيبو هتياام ووللا قهدل ةاغآ ءاةمصتلا هليل قيكلا روش ارق نفل
 . ( قيتعلا

 ْنِم ٌرون هل عطس ءٍةعمجلا موي بفهكلا ةروس أرق نم » : ِهلَك لاقو

 هحيحص يف نابح نباو هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور : يرذنملا لاق )1١(

 . دمحأو

 . ديج دانسإب هجام نبا هاور (؟)

 . ًاعوفرم يقهيبلاو يئاسنلا هاور 2م
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 َنيِب ام هل َرِفَغَو « ٍةمايقلا موي ُهَل ٌءِيِضُي ءامسلا ِنانَع ىلإ ِهْيَمَدَق تحت
 ا « نيتعمجلا

 : هلي هللا لوسر لاق . اهريخو مايألا دّيس ةعمجلا موي َّنأ : اهنمو
 موي نم هللا دنع مظعأ وهو « هللا دنع اهُمظعأو مايألا دّيس ٍةعمجلا َموي نإ ١

 هللا َطبخَأو « مآ هيف هللا قل : لال نسمح هيفو « طفلا مويو ئحضألا

 انشأ كلانا أل ةعاّس هيفو « َمَدآ هللا ىفوت هيفو ..ضزألا لإ َمَدآ هيف

 ْنِم ام « ٌةعاسلا موقت هيفو « ًاماّرح ْنَأْسي ْمَل ام هاّيإ هاطغأ الإ ٠ ًائيش ُدبعلا

 ّنّهو لإ « رحب الو لابج الو حاير الو ضرأ الو ءامس الو بّرقم لَم

 . ©« ةعمجلا موي نم َنْفِفْشُي

 موي ٌريخ ١ : ِدِكَك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 . "!« ٍةعمجلا ٌموي ٌسسمشلا هيلع ْتَعلَط

 ُمُلطت ال » : لاق هنأ ِلك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 ٌعَرْفَت يهو لإ ِةَباَد نم امو ٠ ٍةعمجلا موي ْنِم لضفأ ىلع ٌبْوُغت الو ُسمشلا
 م َّسنإلاو نجلا ِنيِلَقَّلا نيذه الإ « ةعمجلا موي

 ماعلا يلجتلاب ةزعلا ٌبر هيف ىّلجتَي يذلا ديزملا موي وه ةعمجلا مويو

 اذ َنوُماَنم اَم ملا : ىلاعت هللا لاق « هيلإ نورظنيف ةيؤرلاب ةنجلا لهأ ىلع
 مه : ق] «ٌديِزْماَنيِدَلَو

 : ىلاعت هلوق يف هنع هللا يضر سنأ نع دنسلاب هريغو رازبلا ىوَر

 . هب سأب ال دانسإب هيودرم نبا هاور : يرذنملا لاق )1

 . هجام ٠ نباو دمحأ هاور )3

 ٠ نسلا باحصأو ملسم هاور 0(

 . دواد وبأو « امهيحيحص » يف نابح نباو ةميزرخ نبا هاور عدل

 و١



 يف لجو زع ٌبرلا  مهيلع ئلجتي يأ مهل ْدَهَظَي : لاق 4 ٌدِيِرم اَنْيَدلَو»

 . ةعمج موي لك
 . هللا دنع تاولّصلا ٌلضفأ اهحبُص َّنأ : اهنمو

 لئاضف » يف هيوجنز نب ديمُح جرخأ ٠ ةّجح ٌلِدَعَت اهنأ : اهنمو
 هللا ىضر سابع نبا نع « هدئسم ١ ىف ةماسأ ىبأ نب ثراحلاو « لامعألا

 ا ا : لاق امهنع

 نم ّيلإ ٌبَحَأ ةعمجلا » : لاق بّيسملا نب ديعس نع هيوجنز نبا
 . 20« عوطت

 هللا يضر رمع نبا نع ناخيشلا ىور امل اهل لسُعلا ُبابحتسا : اهنمو

 ٍنَم ١ : لوقي كك هللا لوسر تعمس ةداتق يبأ نع مكاحلا جرخأو ؛ امهنع

 . 13 ىرخألا ةعفعللا نلإ ةراهط يف ناك ةعمجللا هوي لَمْ

 هيلي يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع تاقث اجيد عوخأر

 ِرْعَّشلا لوصأ نم" انانكلا © نقلا توحلا موي لسُعلا َّنِإ » : لاق ( هنأ
 , 29و ًالالتشا

 )١( فيعض هدنسو : يقارعلا لاق .
 انأو يبأ يلع لخد : لاق ةداتق نب هللا دبع نع : هظفلو عمجملا يف يمئيهلا هدروأ (؟)

 . ةبانج نم : تلق ؟ةعمجلل وأ ةبانج نم اذه كلسغ لاقف ةعمجلا موي لستغأ

 موي لستغا نم » : لوقي لي هللا لوسر تعمس ينإ .ٌرخآ ًالسغ ْدِعَأ : لاق
 « طسوألا ١ يف يناربطلا هاور ©« ىرخألا ةعمجلا موي ىلإ ةراهط يف ناك ةعمجلا

 هلاجر ةيقبو نابح نباو مكاحلا هقّثو نيل هيف متاح وبأ لاق ملسم نب نوراه هيفو
 . 71١ص ؟ج تاقث

 يفو هعزتنا ءيشلا لس : لاقي . ًاجارخإ رعشلا نوصغ نم بونذلا جرخي يأ (9)

 نأ تجرخو تيضم يأ هيدي نيب نم تللسناف : اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح
 . ١19ص ؟ج ريثألا نبا ةياهن نم . جيردتو

 . :ة55ص ١ج تاقث هتاورو ريبكلا يف يناربطلا هاور : بيغرتلا يف يرذنملا لاق (5)

 ل



 8 رُمّظلاو رعشلا ةلازإو كاَوُسلاو نهُّدلاو بيّطلا ٌبابحتسا َ اهنمو

 : لَك يبنلا لاق : لاق . هنع هللا يضر ناملس نع يراخبلا جرخأ

 نم ُنِصّديو ٍرْهط نم عاطَتسا "0١م ُرهطَتَيو ةعمجلا موي ٌلُجر ٌلِسَتْغي ال »

 تيك انا _ نينثأ َنيب ُفَرَعُي الف جرخي مث « هيب ِبْيِط ْنِم ُنسَمَيو ٍنْهُد

 يدل سور اويامسل ورك دإزو ماجا ماكل نر تم حل

 20« ئرخألا

 لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع طسوألا يف يناربطلا جرخأو

 ىلإ ءوشلا نِم َيِفُو ٠ ٍةعمجملا موي هرفاظأ ّمَلَه ْنَم :  كي هللا لوسر
 ا ل

 دواد وبأو دمحأ جرخأ « بايثلا نسحأ 0 ُبابحتسأ : اهنمو
 كك هللا لوسر َّنأ امهنع هللا يضر ةريره يار يع ىأ نع مكاحلاو

 سبل هّدنع ناك نإ ٍبْيَط نم سمو َكاَتْسآَو ةعمجلا موي ٌلسّتغأ نم » : لاق

 0ع تالا ةعمجلا نيرو اهتم امل رانك ناك“ لاق مث « هبايث نسحأ ْنِم

 دمحأ جرخأ « ٍةنس رج أ ةوطخ ّلكب اهيلإ بهاَّذلا رجأ ُففيعضت : اهنمو

 هبايث ريهطت ديري )1١(
 . 6١١75ص ؟ج يرابلا ةيده  زاجيإب ملسم هآاورو يراخبلا هاور ()
 بّقليو تباث نب دمحأ هيفو طسوألا يف يناربطلا هاور : عمجملا يف يمثيهلا لاق ()

 . 7١ا1ص 7١ج  فيعض وهو [ةنوجرف]

 حيحص ثيدح اذه : لاقو « ةملس يبأ نعو : دازو كردتسملا يف مكاحلا هدروأ (5)

 . 58”ص  ١ج صيخلتلا يف يبهذلا هّرقأو ءهاجّرخي ملو ملسم طرش ىلع

 مكاحلاو هجام نباو هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور : لاقو ريبكلا حتفلا يف دروأو

 بويأ يبأ نع هوحن دمحأ جرخأو 4 76١ص ؟"ج . ةريره يبأو ديعس يبأ نع

 . ءادردلا يبأو يراصنألا
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 لكي هللا لوسر ٌتعمس « يفقثلا سوأ يبأ نب سوأ نع مكاحلاو ةعبرألاو

 نم انّدو ْبَكْرَي ملو ىشّمو « َرَكَتْبأو ركب مث لَسَتْغَأو َّلَسَغ نم ١ : لوقي
 اهيايص ُرجأ ٍةََس ُّلَمَع ةوطخ ٌلكب هل ناك ٠ ُعْلَي ملو َعَمَتسآو مامإلا

 . « اهمايقو

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ثيدح نم « طسوألا ١ يف يناربطللو

 لمع ةَوَطَح لكب هل ناك  ةعمجلا ىلإ يشملا يف ذخأ اذإو » : شيدح يف

00 2-00 : 

 وبأ جرخأ . اهتليل وأ اهموي تام نمل ربقلا باذَع نم ُنامألا : اهنمو
 موي تام ْنَم » : ِهكَي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع ئلعي

 . 20« ربقلا باذع َُِو ةعمجلا

 دلاخ نب ةمركع نع «ربقلا باذع ١ باتك يف يقهيبلا جرخأو
 متاَحب ميُخ « ٍةعمجلا َةليل وأ ٍةعمجلا ّموي تام نم ١ : لاق يموزخملا

 . ؛ ربقلا َباذع َيِف ةوو « ناميإلا

 دبا تل وقوم يلا رسيرعلا يامل ١ او
 ّ- و

 يأ » : ِديِلكَي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع بفيعض

 يف ذخأ اذإو هاياطخو هّيونذ هل تَرِفَغ ةعمجلا موي لّستغأ ِنَم] ظفلب ثيدحلا درو )١(
 ةالص نم غرف اذإف . ةنس نيرشع لمع ةوطخ ّلكب هل ناك ةعمجلا ىلإ يشملا

 ركب يبأ نع «طسوألا١ يف يناربطلا هاور [ةنس يتئام لمعب دحأ ةعيجلا

 اتابع 0 ا ل
 . يسدقلا عبط ١74 ص 17ج « دئاوزلا عمجُم

 ةليل وأ ةعمجلا موي تام نم] هظفلو « لامعلا زنك بختنم يف يقتتملا هدروأ (؟)
 هاور : لاقو [ءادهشلا عباط هيلعو ةمايقلا موي ءاجو ربقلا باذع نم ريجأ ةعمجلا

 « ةنسحلا دصاقملا » رظناو - 786ص - "ج - رباج نع ةيلحلا يف ميعن وبأ

 . 57ص : ةفلتخم تاياور هيفف يواخسلل
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 1 هتأرمأ ٍلْسُع ّرجأو

 لجرلا نع لئّس هنأ لوحكم نع « هننس ١ يف روصنم نب ديعس جرخأو

 . نارجأ هل ناك كلذ لعف نم لاق « ةعمجلا موي ةبانجلا نم ٌلِستْعَي

 يف لأسُي الف « اهتليل وأ اهموّي تام نمل ربقلا ةنتف نم ُنامألا : اهنمو
 نبا نع مهريغو ايندلا يبأ نباو يقهيبلاو هنّسحو يذمرتلا جرخأ ( هربق

 ثومي ملسم نمام» : كي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ورمع

 : ٍظفل يفو « ؟"« ربقلا َهَئِْف هللا هاقَو الإ « ٍةعمجلا ةليل وأ ٍةعمجلا موي
 . « َناّنَملا َيِقُو َألِإ ٠ : ٍظفل يفو « « ربقلا ٍةنتف نم ءىرب الإ »

 هل اّمَع ءاطغلا هل فشكتا دق هنأ هتمكحو : يذمرتلا ميكحلا لاق

 لمعي الو اهباوبأ هيف قلغتو « مويلا اذه يف ٌدجست ال منهج َّنأل « هللا دنع
 ًاليلد ناك « ًادبع هيف هللا ضبق اذإف ؛ مايألا رئاس يف لمعي ام اهناطلس هيف

 هل بتك نم الإ ميظعلا مويلا اذه يف ضبقُي مل هنإف « هبآم نسحو هتداعسل
 قفانملا ٌرييمت وه امّنِإ اهيبس َّنأل « ربقلا ةنتف هيقي كلذلف « هدنع ةداعسلا

 . نمؤملا نم

 . عوبسألا مايأ رئاس نود يفيرشت َرْكِذ نآرقلا يف ٌروكذَم هنأ : اهنمو

 . [4: ةعمجلا] 4ةَعْمْجَلَأ ِوَوي نِيَوْوْلَّصلِل َهِووفاَدِإ 8 : ىلاعت لاق

 ىبأ نع ىمليدلاو « هّفَّعضو ©« بعشلا » ىف ىقهيبلا هاور : « زومارلا » ىف لاق )١(
 ١ 1 تحد ١ سها وبعاهل 0 رونارلا رشا ف" لاقو 11/7 ص ةريره

 نب ةعيبر ثيدح نم يذمرتلاو دمحأ مامإلا هاور : « ضيفلا ١ يف يوانملا لاق (؟)

 نع ةعيبر ثيدح نم هاورف يناربطلا هلصو نكلو . ها ورمع يبأ نع . فسوي
 يذمرتلا ميكحلاو ىلعي وبأ هجرخأ اذكهو « هركذف رمع نبا نع ةبقع نب ضايع

 . ( :99ص هج ) رباج ثيدح نم ميعُن وبأ هجّرخو ٠ ًالِصتم
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 : جوربلا] # روهتمو ٍلِاَسو #» ّ ةيآلا يف دوهشملاو ٌدِهاَشلا هنأ : اهنمو

 . هب هللا مسقأ دقو « [*

 ةريره يبأ نع ناخيشلا يور « ةّمألا هذهل ردُملا مويا هنأ : اهنمو

 دوقرسلا تورجالا نحيل لوقي 28و هللا لوسر عمس هنأ هنع هللا يضر

 اذه مث ؛ « مهدعب ْنِم ةانبتوأو انِبَق نِم باتكلا اوُث أ مُهَنأ َديَي ٠ ةمايقلا موي

 ا ا ا ا

 . ؟"” ٍدغ دعب ئراصنلاو ًادغ ٌدوهيلا « ٌعبت هي

 لاق : 010 اهوتع اللا يضر ةرلخو ةرضرع ىلا نع سنا

 موي دوهيلل ناكفاو « اَنلِبَق ناك ْنَم ٍةعمجلا ٍنع هللا َّلَضأ » : يلع هللا لوسر

 مويل هللا انادهق انب هللا ءاجف هدا موي ىراصنلل ناكو « تبسلا

 . (« ةعمجلا

 َضرتفَأ يذلا مهموي اذه] اهضعب يفو يقهيبلل ©« ننسلا » يف تاياور ةدع تدرو )١(

 َ ١7١ ص :ج ) [مهيلع

 ملسمو يراخبلاو دمحأ مامإلا هاور : لاقو « ريبكلا حتفلا ١ يف يناهبنلا هدروأ (؟)

 . ( ١١3ص ةج ) هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يئاسّنلاو
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 مِهّلْضَقَو ٍليّللاب َنيِمِئاَقلا ف
 ٌهذعأ يذلا ريبكلا ثاوغلا كلذ : ةّمألا هذهل هللا 0

 ايازَم نم ةميركلا ةدابعلا هذه هب نصخ امو « ليللاب نيدجهتملا نيمث

 ا

 يبأ نع ملسم ىور « ةضيرفلا دعب ةالّصلا لضفأ يه ليللا ٌةالَص

 عب مايشلا 00 لكك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره

 . « ليللا ٌةالص ٍةِضيِرَملا َدعب ٍةالَّصلا ٌلضفأو ٠ ٌمّرحملا هللا ٌرهش « ّناضمر

 ٌلْضَف ١ : لاق كي يبنلا نأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يناربطلا ىورو

 . ؛ ةينالعلا ٍةَكَدَص ىلع ْرّسلا ٍةَقَدَص لضفك « ٍراهنلا ٍةالص ىلع ليلا ةالص

 نأ هلكت هللا لوسر انّومأ : لاق هنعب هللا يهز ةرمس نع ينارطلا قررا

 . ًارتو كلذ رخآ ّلعجنو « َرْثَك ؟ وأ َّق ام ليللا نم َيّلَصُ

 َّنِإ ١ : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع« نيحيحصلا ١ يفو

 داملوتاو نلت يأ - ةامقق رطل تع لبدلا نم موي ناك قلك هللا كونتر
 : لاق ؟رأت امو كينذ نم مّدقت ام كل رفع دقو اذه ٌعَتصت ة مل + هل ٌتلقف

 . « ًارركش ًادبع نوكأ نأ ٌبحأ ًالفأ

 يقهيبلا ئور « باسح ريغب ةنجلا ُلُخدَي « ليللا مايق ىلع بظاو نمو
 فاق ري سار زبلا يف ا دخلو : لاق هنأ كك يبنلا نع

 ؟عجاضملا نع مهيونج فاجتت اوناك نيذلا نيأ : لوقيف دانم يدانيف
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 ىلإ سانلا رئاسب رّمْوُي مث ٠ باسح ريغب ةنجلا َنولُْخْدَيف ٌليلَق مهو نوموقيف
 . 4 باسحلا

 نم ل للا و 0

 ءاهثَمو . تائئتسلل ةرّثكمو مكبر ىلإ برو ٠ مُكلبَق نيجلاصلا تأ لإ

 (« مثلا نع

 ظل

 ٠ مكلبق نيحلاصلا باد ِهّنإف ليلا مايقب مكيلع» : لاق هنأ ِهِلكَي هنع « هنع

 ءادلل ٌةدَرْطَمو ءمثإلا نع ٌةاهنَمو , تائيسلل ٌةرَمُكَمو ١ مكُبَر ىلإ مكل ٌةبَرقَمو

 . ( دّسجلا نع

 يمول ود + السب ةجلا فرط لعق ١ يلام ىلع باوند

 اَملف « هه اجج نميف تكف هيل ىلإ اوعّرسأ يأ هيلإ مانا َلّمجنا « ًةنيدملا

 اكل ::لاق 1, ردك ةمتوب نسل ههجو ذأ اكقرع ا هنتمرر هلو كلتا
 َمالَّسلا اوُشْفَأ « ٌئسانلا اهيأ » : لاق نأ لكي همالك نم ٌتعمس ام َلْوأ

 ةنجلا اولخدت « ماين ٌئسانلاو ليللاب اوُلَصو ٌماحرألا اوُنِصو ماعطلا اومِعطَأو
 . « مالسب

 نع امهنع هللا يضر ورمع نب هلا دبع نع نس واتساب ياريطلا كودو

 نم اهْنِطاّيو . اهنِطاب نم اهُرِهاظ ىرُي ةَفْرُغ ِةَنجلا يف نإ » : لاق لكي يبنلا
 نمل : لاق ؟هللا لوسر اي يه ْنَمِل : يرعشألا ِكلام وبأ لاقف . اًمرهاظ

 « ٌماّيِن سانلاو ًامئاق ٌتابو « ًماعطلا مّعطأو « ٌمالكلا ٌباطأ

 : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هريغو ناّبح نبا ىورو

 0 ل

 لافي



 هتلمَع اذإ ٍءيشب ينزبخأ : ٌتلقف « ءاملا نم قل ٍءيش لك : لاقف ٠ ءيش
 ٍلصو « مالّسلا شفأو « ٌماَعّطلا مهطأ : للك لاقف « ةنجلا ٌتلَحد
 . « مالسب َةَتَجْلا لخدت ٌمايِن ٌئسانلاو ليللاب ٌلّصو « ًماحرألا

 يناربطلا ىور « ةرخآلاو ايندلا يف نمؤملا ٌفرَش هيف ليللا ٌمايِقَو
 ىلإ ٌليربج ءاج » : لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نع نسح ٍدانسإب

 تعش ام ْلَمْعأو , ٌتّيم كنإف تش ام ْنْسِع « ُدّمحم اي : لاقف هيك يبنلا

 نمؤملا فرش ّنأ ملعآو « هقراَمُم كنإف تتش نم ٍبيحأو « هب ٌٍيزجَم كنإف

 . ©« سانلا نع هؤانغتسا هَّرِعو « ليللاب هٌمايق

 نآرقلا ةلمَح ينمأ ٌفارشأ » : لاق ِهلي يبنلا َّنأ يقهيبلا ىور
 ا . ليللا ُماَوُق : يأ . « ليّللا ٌباحصأو

 دوعسم نبا نع يناربطلا ىور ٠ بيخَي ال ليللا يف ئلصق ماَق نمو

 يف ّماق ًاءرمأ هللا َبِّيَح ام » : كَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر

 . « نارمع لآو ةرقبلا َةَروُس َحتتفأف ليللا فوج

 ىور « ينابرلا برقلا تاحفنل ضّرعَت دقف « ليللا يف يلصُي ماق نمو
 : لوقي لَك يبنلا عمس هنأ هنع هللا يضر ةسبَع نب ورمع نع يذمرتلا

 نأ َتعطتسا نإف « رخآلا ليللا فوج يف ٍدبعلا نم ُثَرلا ٌنوكي ام ُبرقأ »
 . « ْنُكَف « ٍةعاسلا كلت يف ىلاعت هللا ٌدكذَي نمم ّنوكت

 لاف :: لاق هنعاهلا يضر ةزيزتغ ئبأ نيا نيحيحصلا ١ يفو

 نسور ةياسسلا يضدال : دك هللا لوسر
 2, ؟ةَيطْعَأَ ينلأسي ْنَم ؟هل تيعشأف قوشديا نم“ لوقيف « بخألا

 . « ؟هل َرِفَغْأف ينُرفْغتسَي

 دواد وبأ ئور « تاركاذلاو ًاريثك هللا نيركاذلا يف ُبتكُي ليللا مئاقَو

 ظقيأ اذإ : لاق لي يبنلا نأ امهنع هللا يضر بعك نب َّبَأو ةريره يبأ نع

 مم١١



 نيركاذلا نم ابِتُك ًاعيمج نيتعكر ىّلِص وأ ايّلَّصف ليللا نم هّلهأ ٌلجرلا
 . تاركاذلاو

 ةمحرلا امهل تبجَو « ليللا يف ةالصلل هلهأ ٌظقيأو ليللا ماَق نمو

 : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع دواد وبأ ىور « ةرفغملا امهل تتبّثو
 . هتأرما ظقيأو ىّلصف ليللا نم ماق الجر هللا محَر » : ِْلكَي هللا لوسر لاق

 نم ُتماق ةأرما هللا محرو « ًءاملا اههجو يف نشر يأ  حّضَن ْثَبأ ْنِإف

 . « َءاملا ههجو يف ثحضت نبأ نإف « اهّجوز ثّظقيأو ثّلصف ِليَللا

 نم ٌظقيتسَي لَ ْنِم ام » : لاق هنأ لو هللا لوسر نع يناربطلا ئورو

 يف ناموُقيف « املا اههجَو يف حضن ُمْوَنلا اهبلغ نإف « هَتأَرما ظقوُيف ليللا

 . « امهل َرِفْغَألِإ « ليللا نم ةعاس لجو زع هللا ناركذيف امهتيب

 لاق : لاق هنع هللا يضر ةديبُغ يبأ نع هححصو مكاحلا ىورو

 ئفاجتت نيذلل هللا ّدعأ دقل : ةاروتلا يف ٌبوتكم : مالّس نب هللا دبع

 ىلع زطخي ملو « نذأ غمس ملو « ٌنيَع رت مل ام عجاضملا نع مهُبونُج
 : هللا دبع لاق . ٌلَسْرُم ْىِبَن الو ٌبّوقُم كلم هملعي الو «رشب بلق

 107١[ : ةدجسلا] © ِيَعأ رق ن ني مثل َىنْخَأ آم سنت ملت اََف » : اهؤرقن ٌنحَتو

 . ةيآلا

 ًاقيفوت ٌقٌقوم اهيف نآرقلا ٍةءاَرقب لغتشملا َّنأ : ليللا ٍةالَّص لئاضف نمو
 لضفلا اذه يف ُلحَدَي هنأو « ٌةفرّشو ُهلضق فرع نم ُّك هيلع ُهطبَْي ًاميظع

 هنع ئحمُي ذإ « تايآ رشع ةءارقب ولو ريخلا اذه يف كراَش نم َلُك ميظَعلا

 ةءارقلا نم رثكأ نإف « نيلفاغلا ناويد يف بتكُي الف « ةلفّعلا مسا اهب

 « نيرطنَقُملا ناويد ىلإ عفترا داز اذإف ٠ نيتناقلا ماقم ىلإ عفت ةترا ء اهلاطأو

 . دُحأ لبجك راطنقلاو

 لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع ؛ هحيحص » ىف ٌملسم ْىوَر

 ل



 ُموقَي وهف « ّنآرقلا هللا هاتآ ٌّلُجَر : نينا يف لإ َدّسح ال : : لكك هللا لوسر
 ًءانآو ليللا ًءانآ هقِفنُي وهف ٠ الام هللا ٌهاتآ ٌلجرو « راهنلا ًءانآو ليلا انآ هب
 . (« راهنلا

 لاق : لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نبا نع دواد وبأ ىورَو
 ماق نمو « نيلفاغلا نم ُبتكُي مل يتايآ رشعب ٌماق نم ١ : هلك هللا لوسر
 . « نيرطنّقُملا نم بِتُك ٍةيآ ففلأب ماق نمو « نيتناقلا نم بتُك ِةبآ ةئامب

 ٍةليل يف تايآ ٌرشع أرق نم » : لاق كك يبنلا نع يناربطلا ىورو
 ةمايقلا موي ناك اذإف « اهيف امو ايندلا نم ٌريخ ٌراطنقلاو « ٌراطنَ هل بتك
 1 ٍرخآ ىلإ ّيهتنَي ىتح ةجرد هي ٍةيآ لكب َقزاَو أرفا : لجو زع كبر لوقي

 َتنأ ٌبر اي : هديب ٌدبعلا ٌلوقيف « لضبقا : ٍدبعلل لجو زع هللا لوقي  هعم
 . « َميِعَنلا هذهبو َدلُخلا هِذهِب ٌلوقي « ُمَلْع

 مل ٍةليَل يف تايآ ٌرشع أرق نم ١ : لاق هك يبنلا نع يناربطلا ىورو

 -_-2- -_ ئام أرق نمو 2 ةليل تونق هل نيك هنآ ةثام أرق خرفو 2 نيلفاغلا نم بكي
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 أرق نمو « نيدبإعلا نم بيك ةيآ ةئامبرأ أرق نمو « نيتزاقلا نم بِك أ

 نم بِتُك ِةبآ ةنانتم ا , نيظفاحلا نم َبِتُك ِةيآ ٍةئامسْمَح

 ةيآ فلآ أرق نمو « نيتبْخُملا نم بيك ةيآ ةئامّئامث أرق نمو ٠ نيعشاخلا

 نيب امم ٌريخ ةراألاو 6 ٍةَيِقوأ اتثامو فلآ ٌراطنقلاو , ٌراطنف هل ّحبْصْأ

 ئَملأ أرق نمو  ُسسْمَّشلا هيلع ثعلط امم ٌديخ : لاق وأ - ضرألاو ِءامسلا

 . « نيبجوُملا نم ناك ِةيآ

 ًارهاط مان نمل باَوَّنلا نم ىلاعت هللا هلعج ام : ةّمألا هذه لئاضف نمو
 . مايقلا ايوان

 ةرفغملاب هل وعدي ةمحرلا ُكلَم ُهرواَجُي ُتيِبَي هنأ : كلذ نمف
 ظقيتسي الف « ّكَّلَم هراَعِش يف تاب ًارهاط تاب نم » : ِِلي لاق ٠ ظفحلاو
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 . 230« ًارِهاط تاب هّنإف « ٍنالف كدبعل ْرِفْعا مهللا : كلملا لاقألإ

 : لاق 46 هللا لوسر َّنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع ٍةياور يفو

 َتاب لإ ًارهاط ٌتيبَي تيب ٍدبَع نم سيل هّنإف « هللا مُرهَط َءاسجألا هذه اوَُهَط ١

 ٌرِفغا مهللا : لاق الإ ليللا نه دعاس بيقني ال , كَلَم هراعش يف هعم

 . 20( ًارهاط تاب هَّنإف « كدبعل

 0 را ل

 و اي هللا ءاطعأ الإ ؛ ا هيلا ًاريخ هللا نا سل

 مل « ُاعّتلا هكِردُي ىتح هللا ٌركذي ًارهاط هِشارِف ىلإ وأ نم :  لوقي
 هللا ةاطغأ الإ « ٍةرخآلاو ايندلا ريخ نم ًاريخ هللا ُلأْسَي ليللا نم ًةعاس ْبلقنَي
 را

 31 مقي ملو هانيع تبلغ ولو ةليللا كلت مايف تاون هل نأ : كلذ نمو

 ل ٠ ٌمون اهيلع ُةيلغيف ليل ٌةالَص هل ٌنوكت ٍءىرْمأ ني ام : للك لوقي
 "ا « ةقّدص هيّلع هّمون ناكو « هتالص ٌرجأ ُهل هللا بّتك

 . 2" هّر نم هيلع ةقدَص هّموّن ناكو » : ةياور يفو 535 #غ مو 2 م . .

 . 2 هحيحص » يف نابح نبأ هاور 2غ(

 . هريغو بوث نم ناسنإلا ندب يلي ام وه : ةمجعملا نيشلا رسكي راعّشلا

 . ديج دانسإب طسوألا يف يناريطلا هاور (؟)

 . هجأم ٠ نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور )2

 . نسح ثيدح : لاقو ةمامأ يبأ نع ٍبّشوَح نب رهّش نع يذمرتلا هاور )0

 يئاسلاو ةواد وباذ كلام هاور (4)

 . ةميزخ نباو ديج داتسإب يئاستلا هاور ()
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 نم ٍةَعاَس مايقب هّسفن ْتِّدَحُي ٍدبَع نم ام ٠ : كك لوقي : ةياور يفو
 َرْجَأ هل بتكو « هيِلَع اهب هللا قّدصت ةقَدص هُمون ناك لإ « اهنع ٌمانيف ليللا
 ١ 1 رت اذ

 ًافوقوم « هحيحص » يف ةميزخ نبا هاورو « ًاعوفرم ©« هحيحص » يف نابح نبا هاور )١(
 . هعفري مل
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 بتاّورلاو نئّسلا نم

 لضفلا نم اهل ىلاعت هللا ُهلعَج ام : ةيدمحُملا ةّمألا فرش نمو
 . لفاونلا لعف ىلع باوثلاو

 اهيف ضرَع نإ اهب ضئارٌفلا ليمكت : لفاونلا ةّيعرش يف ٌةمكحلاو
 ضاترتلو « هريغو « دواد يبأ نئس : ١ يف ثيدحلا يف تبث امك « ْحمْقَ

 اذهلو ٠ ةضيرفلل غارف لمكأ هبلق غّرفتيو « اهب ًطّشنتيَو ةلفانلا ميدقتب ُهسَْ
 . نيتفيفخ نيتعكرب ليللا ةالَص حتفي نأ ٌبَحتسُي

 : ٌةميظَع ُبقانمَوٌةريثك ايازم اهلضف يف ءاج دقو
 هللا ئنب « ٍةليللاو مويلا يف ًةعكر ًةرشع يَتْنُث ىلع ظقاح نم َّنأ : اهنمف

 . ةنجلا لخد : ٍةياور يفو . َةَّنجلا يف ًاتيب هل
 0-0 : تلاق امهنع هللا يضر نايفس يبأ تنب ةلمر ًةبيبح ٌّمَأ نع

عت هلل يَلَصُي ملسم ٍدِبَع نم ام : لرقي هي هللا لوسر
 يتْنُث موي لك يف ىلا

 الإ وأ « وجا يف تب هل ىلاعت هللا ئبألإ « ةضيرف ريغ اعطت ةعكر ٌةرشع

 ٠ رهظلا لبق ًاعبرأ » : نابح نبا دازو ؟' !6 ِةّنجلا ىف ٌتيِب هل َِنُب

 يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور )1١(
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 نيتعكروا ءاشعلا دعب نيتعكرو ٠ برغملا دعب نيتعكرو « اهّدعب نيتعكرو

 . 27« ةادْعلا ةالص لبق

 . رهظلا لبق ًاعبرأ : ةّنجلا َلخد ةليللاو مويلا يف ةعكر ًةرشع ْيَئْنُب ئلع
 « ءاشعلا 5 ةيتعكزو .٠ برغملا لعب نيتعكرو . اهدعب نيتعكرو

 . "”رخفلا لبق نيتعكرو

 . اهيف امو اينّذلا نم ريح رجفلا يتعك ر َّنأ : كلذ نمو

 نم ٌريَخ رجفلا اتعكر » : لاق ِِلكَك يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 ايندلا نم ّىلإ ّبَحَأ اًمُهل ١ : ملسمل ٍةياور يفو . "” اهيف امو اينّذلا

 . ؛ ًاعيمج

 اهباوث َّنأل . اهترهزو اهعاتم نم : يأ ؛ « ايندلا نم ريخ ١ : هلوق

 مكّدحأ 5 اذإ » : هلع هلوقل 2 رجفلا دعت هش ٌعاَجطضالاو « قاب

 . « هنيمي ىلع غجطضيلف . رجفلا يتعكر

 رمع نبا نع َّيوُر . ليلَج ٌباوثَو ةميظَع ةليضف امهيف رجفلا اتعكرو

 لمع ئلع ينلُذ ءرللا لوسر اي : ٌلجر لاق : لاق امهنع هللا يضر

 . 2!« ةليضف امهيف َّنِإف ٠ رجفلا يّتعكرب كيلع : لاق . هب هللا يّعَفْنَي

 اوعّدت ال ١ : لوقي ِدِلَك هللا لوسر ٌثعمس : لاق ًاضيأ هل ٍةياور ىفو

 )١( لاقو مكاحلاو 2 (امهيحيحص )» يف نابح نباو ةميزخ نبا ةدايزلاب هاورو :

 ملسم طرش ىلع حيحص «٠ رهظلا لبق نيتعكرو » : اوداز مهنأ الإ «٠ هنظأ نيتعكرو

 يقابلا ىلع يذمرتلا قفاوو « « رصعلا لبق .
 . هجام نباو يذمرتلاو هظفل اذهو يئاسنلا هآور (0)

 . يذمرتلاو ملسم هاور 2

 . « ريبكلا ١ يف يناربطلا هاور 0
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 : هنم دمحأ ىورو . « َبئاغّولا امهيف َّنإف « ٍرْجَفلا ةالص لبق ِنْيَتعكَولا

 َبئاغّلا امهيف َّنإف « امهيلع اوظفاح رْجَملا يّتعكرو »

 000 « بئاغرلا امهيف نإف ١ : هلوق

 : اهتَدِحاَو « بئاغرلا ةالّص تيّمُّس هبو

50000 

 ٌلِدْعَت « ٌدحأ هللا وه ْلُق » : لكي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع

 امهؤرقي ناكو « نآرقلا َمِيُر ٌلِدعت « نورفاكلا اهيأ اي ْلُقو . ٍنآرقلا َتلث
 . 20!« ٌّرّدلا ُبَعُر امهيف ناتعكرلا ناتاه : لاقو ٍرْجَملا يتعكر يف

 امك امهيف ناسنإلا ٍبغرَي نيتعكرلا نيتاّه َّنأ : اغا لاونج علا

 ىلإ ليميو هترفو يف ٌعمطيو «٠ ًاريثك ًائيش هنم ٌدويو ٌرّدلا عْمَج يف ٌبغري
 لجأو ىقبأ امهباوث َّنأل « هيلع صرحلا نم ىلوأ رجفلا يتعكر َّنأو هترثك

 . ْميِقُم مين ةرخآلا ٌعاتَمو ٌليلَق اينّدلا ٌعاتمَو ٍناَف ٌرُدلاَف « ةدئاف

 لوقت « َةديِدَش ةظفاحُم امهيلَع ظفاحُي ناك لكي يبنلا َّنأ ءاج كلذلو

 لفاونلا نم ِءْيَش ىلع ِْكي يلا نكي مل : اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا

 1 ("”رجثفلا يتعكر ىلع هنم ًادهاعت ٌدشأ

 نم ءيش ىلإ لي هللا لوسر ُثيأر ام ١ : تلاق ةميزخ نبال ِةي ةياور يفو

 0 .٠ « ةمينغ ىلإ الو « رجفلا لبق نيتعكرلا ىلإ هنم َعَرْسَأ ريخلا
 يناصوأ » : هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا وبأ لوقي « امهب يصوُي ناكو

 يتعكرو « مونلا َلبق ٍرتولاو ٍرهش ّلُك نم مايأ ثالث موصب : شالثب يليلخ
 9ع فلا

 )١( يف يناريطلاو نسح دانسإب ىلعي وبأ هاور ١ هل ظفللاو « ريبكلا .
 هحيحص » يف ةميزخ نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور يفز «© .

  0ىف ىناربطلا هاور ١ هلوق الخ هريغو دواد يبأ دنع وهو ديج دانسإب « ريبكلا -
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 لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف ء امهكرت نع ىهنَي ناكو

 . 230« ٌليخلا ُهُكْتَدَرَط ولو , رخفلا يّتعكر اوُعَدَت ال :  لكي هللا لوسر

 ابلغ يلقاو نم ناوعو اهدعبو نوطلا نبق :ةلكلا لطف © كلذ نمو
 . رانلا ىلع هدسجج هللا مرح

 « اهّدعب عبرأو ٍرهظلا لبق تاعكر عبرأ ىلع ٌظِفاحُي نم » : يع لاق

 #1 رانلا ىلع هّدّسج هللا ًمَّرح

 ثاوبأ ّنُهَل ُمّنَمَت ءجيلست ٌنهيِف سيل رِهّظلا لبق ٌمَبْرَأ ١ : ةياور يفو
 (06 ءامسلا

 . 249( ِتاَب اهنم ُقَلْعُي الف « ءامسلا ثاوبأ اهل حتفت اهنأ » : ةياور يفو
 اهيف رطُيَو « لك هللا لوسر انديس اهيلع ظفاحُي ناك ٌةالّصلا هذهو

 . *”( ٌحلاص ُلمَع 2 ةعاسلا هذه يف يل دّعصَي دعت نأ أ ثِحأ » : لوقيو . مايقلا

 مهيلع ءايبنألا اهيلَع ظفاحُي ناك هنأ : تاعكرلا 515 لئاضف نمو

 ناك لكك هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر َنابوث نع َيوُر . 0 ةالصلا

 :اهنع هنا يضر ا [ كتم

 ُحَتْفَت ١ : لاق ؟« َةَعاسلا هذه ةالصلا ٌتحتست ات كارأ ينإ « هللا لوسر اي »

 ىهو « هقلخ ىلإ ةمحرلاب ىلاعتو كرابت "ل « ِءامسلا ثاوبأ اهيف

 . ©« ىحضلا يتعكر » : امهناكم ركذو . « رجفلا يتعكرو » -ح

 . دواد وبأ هاور )١(

 . يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور )3

 . هجام نباو هل ظفللاو دواد وبأ هاور (*)

 . 2« طسوألا »و « ريبكلا » يف يناربطلا ءاور (5)

 + تيرغ نيم فيلم لافو ذم تاون دمحأ كور )0(



 هللا تاولص ئسيعو ىسومو ميهاربإو ٌحونو ُمدآ اهيلع ظِفاحُي ناك ٌةالَص
 . ''" مهيلع

 هتليل دججهَت باوُت لاني اهيلع ظفاحُملا َّنأ : ةالصلا هذه لئاضف نمو

 نم » : لاق هك يبنلا نع هنع هللا يضر بْزاَع نب ءارّبلا نع َيوُر « كلت

 ٌنُهالَص نمو ٠ هتليل نم ّنِهب دّجَهت امنأك « تاعك َعبرأ رهظلا لبق ىَّلَص
 033 لقلا ةلئلا نع ةولتمك ةداسملا دع

 نع « هيبأ نع « هنع هللا يضر ديمُح نب نمحرلا دبع نع ةياور يفو
 ةالص لثم ٍريِجّملا ٌةالَص » : لاق ِدِلك هللا لوسر َّنأ « هنع هللا ىضر هدج

 ْ .. « ليللا

 اذإ : لاقف ؟ريجُهلا نع ديمُح نب نمحرلا دبع ٌتلأِسَق : يوارلا لاق

 ين يلا لا

 26 هللا لوسر ُتعمص : لاق هنع هللا يضر «) رمع نع ِةي 0

 امد ؛ ٍرْحّشلا يف نهلثمب ُبَسْحُت « لاوزلا َدعبو رهظلا لبق ٌعبرأ : ٠
 نع ْمُلِظ أَوَيَفَتَي # ل

 . « [48 : لخنلا] 4َنورْخد رهو هي ادجس ٍلِيامَّسلاَو نمل

 ينب نم َةبقَر قتعأ نمك ناك اهآلَص نم َّنأ : ةالّصلا هذه لئاضق نمو

 هللا يضر. :يرابسألا ب قوم نع ماهل نت رمش نفاخ لساسملا

 ) )1١ففيعض هدنسو رازبلا هاور .

 . فيعض هدنسو « طسوألا ١ يف يناربطلا هاور (90)

 دبع وه اذه نمحرلا دبع ٌّدَجو « نيل هدنس يفو .ةء« ريبكلا » يف يناربطلا هاور (9)

 . هنع هللا يضر فوع نب نمحرلا

 نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح : لاقو « هعماج » نم « ريسفتلا » يف 0 هاور (5)



 ديكر يكل ووو لاق هك يبنلا نع « هيبأ نع « هنع

 . 27( ليعامسإ ينب نم ٍةبقر ٍلْذَعَك

 قورسمو هدو ل نع . راهنلا ةالَص ٌلضفأ يه ٌةالَّصلا هذهو

 نم ليلا َةالَص ٌلِدعي ٌءِيَش سيل : هللا دبع لاق لولاك مهنعا هللا يضر

 لضفك راهنلا ةالص ىلع َنُهَلْضَفو . رهظلا لبق ًاعبرأ الإ , ٍراهنلا ةالص

 ' ةدحولا ةالص ىلع ةعامجلا ةالص

 لكَ هل اعد دقف . رصعلا لبق ةالصلا لضف يف ءاجام : كلذ نمو
 . ©« ًاعبرأ رضعلا لبق ْىَّلَص أَرْما هللا َمِحَر ١ : لاقف ةمحرلاب

 . نجلا يف ًاتيب هل هللا ئنَب ٠ اهيلع ظفاح نم ّنأ ءاجو

 . زانلا ىلع هّنَدب هللا ٌمّرح « اهيلع ظقاح نم َّنأ ءاجو

 . 20« ُراّثلا هّسمت مل ١ : ٍةياور يفو

 . "ول روُفْغَمْلا نم وهف « اهيلع ًظَقاح نم َّنأ ءاجو
 : ءاشعلاو برغملا نيب , ةالصلا لضف يف ءاج ام : كلذ نمو

 ١ ا . ل 0

 اقث ريشب ىلإ هتاورو « ريبكلا ١ يف يناربطلا ءاور )١(

 ا ا )0
 يف نابح نباو ةميزخ نباو .هنّسحو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور (0)

 ."؟امهيحيحص»١

 . ىلعي وبأ هاور (4)

 . « ريبكلا ١ يف يناربطلا هاور (©)
 . « طسوألا » يف يناربطلا هاور (7)
 . بيرغ وهو « طسوألا ١ يف يناربطلا هاور 2,2
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 ّ كا ةنس ةرشع تلت ةدانعب َنلِدَع ( ءوسب : مهنيب اميف

 ةديسلا نع َيوُر . ةنجلا يف ًاتيب هل هللا نب اهيلع ظفاَح نم َّنأ -"؟

 نيرشع برغملا دعب ىَّلَص نم ١ : لاق يي يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع

 1 . 2"!« نجلا يف ًاتيب هل هللا نب « ةعكر

 هللا يضر رساي نب راّمع نب دمحم نع . برنذلا ةرْفْغَم ٌبِبَس اهنأ -“

 :”هلاو كلالككر تدي هيد رمل الطي يال سماد نود رايه تمار كانا عيل

 ْنَم ١ : لاقو تتاعكر ّتِس برغملا دعب يلصُي لي هللا لوسر يبيبح ٌتيأر

 ٍدَبَز َّلْثِم ثناك نإو هُبونذ هل ْثَرِفُع ٠ ٍتاعّكر ٌتِس برغملا دعب ىَّلَص
 0 كا

 هب غلبي هنع هللا يتضر لوصكم نع نيّيَلَع يف ُحفرُت ةالصلا هذه َّنأ 5

 يفو - نيتعكَر ملكتي نأ لبق برغملا دعب ىَّلَص نّم» : لاق ٍهِكَي يبنلا
 . 010: يبلع يف هئالص ثعفت ء-:تاعكر برأ : ةباوز

 يواسُت اهنأ ءاج دقف « ءاشعلا دعب ةالصلا لضَف يف ءاج ام : كلذ نمو

 . ردقلا ةليل اهالَّص نم باوَت

 لبق ٌعبرأ » : لكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع يور
 ٍةليل نم َنِهِلْذَعَك . ٍءاشعلا دعب ٌعبرأو . ِءاشعلا َدعب عبرأك رهظلا

 . ؟*« رذقلا

 نب رمع ثيدح نم مهلك يذمرتلاو «هحيحص ١ يف ةميزخ نباو هجام نبا هاور )١(

 . بيرغ ثيدح يذمرتلا لاقو هنع ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىبحي نع معئخ

 ديلولا نب بوقعي ةياور نم هجام نبا هاور يذمرتلا هيلإ راشأ يذلا ثيدحلا اذهو (؟)

 . هريغو دمحأ هبَّذك بوقعيو . ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ينئادملا

 . يراخبلا نطق نب حلاص هب دّرفت : لاقو ةثالثلا يف يناربطلا هاور بيرغ ثيدح (6)

 . لوصألا يف هرأ ملو نيزر هركذ (5)
 . ©« طسوألا ١ يف ف يناربطلا هاور (5)
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 . نهرادقمو نهباوت لثمك يأ : « نهلْذَعك » : هلوقو

 عبرأ ةالص َّنأ نّيبُي نأ لك يبنلا ديرُي :. « ردقلا ةليل نم ١ : هلوقو

 . ردقلا ةليل تاعكر عبرأ ةالص باوث يواست ءاشعلا ةالص دْعِب تاعكر
 فلَأ ْنِّم ٌريَسِرْدَمْل هَل 8 : اهريغ يف ةعكر فلأ باوث يواست اهيف ةعكرلاو
 ٍركذ نم فعض فلأ هباوُت هللا فعاضُي اهيف لمعلا يأ 17 :ردقلال 4 ِرِبَش

 . اهريَخ مُظْعَيَو ؛ « اهرجأ دادزي ربلا لامعأ نم اذكهو . ٍليمحتو حيبستو
 . لوبقلا باوبأ اهل حتفتو

 نع امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم «ريبكلا ١ يف ةياور يفو
 َعبرأ ئَّلَصو . ٍقعامج يف ًةرِخآلا ءاشعلا َّلَص ْنَم » : لاق هيلي يبنلا

 « ٍرذقلا ٍةليل لذعك ناك , ٍدجسملا نم َجّرخي نأ لبق تاعكر

 نم ّرجأ لاني هنأو رتولا ٍةالَض ىلع ةظفاحُملا يف ءاج ام : كلذ نمو
 . هللا ليبس يف تام

 للي هللا لوسر ٌتعمس : ل

 ٌرتولا ِكْوتَي ملو « ٍرهشلا نم مايأ اولا امور ل ندحلا كاف نمل
 ملا ميس

 ىتأ دقف هب ىتأ نمف . ُهّيِحُي ىلاعتو هناحبس هللا َّنأ : رتولا لئاضف نمو
 . هللا هُّيحي امب

 نكلو ةبوتكملا ٍةالصك محب سيل رتولا : لاق هنع هللا يضر يلع نعف
 لهأ اي اوُرَتْوَأَف رتولا تحي دْنو هللا نإ ١ : لاق . ِدلكك هللا لوسر هْنَس
 1 20020 ٍنآرقلا

 )١( ىف ىناربطلا هاور ١ ةراَكَن هيفو « ريبكلا .
 يف ةميزخ نباو هجام نباو ىئاسنلاو ,هل ظفللاو يدذمرتلاو دواد وبأ هاور

2» 

 » نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو ©« هحيحص .
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 . 2"'معَّتلا رمح نمانل ْدْيَح  يهو اهب ىلاعت هللا انَّدَمأ دق رتولا ٌةالصو

 ْنَمَف + ٌّقح ُدتولا 3 : هلوقب هكرات نم ًأَربتو هكرت نم لي رْذَح كلذلو

 نمف « ٌّقَح رتولا . اَنِم سيلف رتوي مل نمف « ٌّقَح ُدتولا . اّنِم سيلف زوي مل

 . "ثالث . « اًنِم سيلف رتوُي

 نأ فاح نم رمأ هنأ ؛ رتولاب لكي هللا لوسر انديس نم ةيانعلا تغلب دقو
 رباج نع ءاج امك . ليللا لوأ يف همّدقي نأ « ليللا رخآ يف موُقي ال
 ٍرخآ نم َموُقَي ال نأ فاخ نَم ٠ : يك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر
 َةالَص َنِإف « ليللا ٌرخآ زّتويلف ُهّرخآ َموُقَي ْنَأ َعِمط نمو « هلّوأ د زَيويلف ِليّللا

 . "7" ٌلضفأ كلذو « ةروضحم ٌةَدوهشم ليللا رخآ

 او قا نباو دواد وبأ هاور اميف ِتِك لوقي اذك )١(

 بينملا وبأ هللا دبع نب هللا ديبع هدانسإ يفو . هل ظفللاو دواد وبأو دمحأ هاور (؟)

 . دانسإلا حيحص : لاقو مكاحلا هاورو . يكتعلا

 . مهريغو يذمرتلاو هجام ن نباو ملسم هاور 2

 ١؟١



 تيبلا ىف ةلفانلا ةالص ٌلِئاضف

 تاوثلا اهل لعب لات و هنااا نأ: ةيدمطملا ةئألا لئانعف نمو
 . تويبلا يف لفاونلا ٍةالَّص ىلع ريبكلا

 امأ » : ِِكَي هللا لوسر لاق . ٌروُث تيبلا يف ةالصلا َّنأ : كلذ نمف
 0م ةوبب اورؤنف + ةونق هئبب يف لجرلا ٌةالَص

 نع ٌءالجو . اهتولخ يف هلل عشختل برلقلا ٌءايِض اهنأ : هانعمو

 رعشيف « رهاظملا نم ًايلاخ هيجانُي « هّبرو دبعلا نيب ٌحارشناو « ِةلفَعلا
 هردص حرشنيف هناحبس يطعملا مامأ ًاليلذ فقيو « هتمظعو هللا لالجب

 تيبلا يف ةلفانلا اوُلِصُي نأ نيملسملا ِعلك رمأ دقو . ةاجانملاو ناميإلاب
 نم زك رعشبلو + ةءاضرزلا ةراونأ هققتلو + هللا ةسجبو نليضملا "ىلع رقزعل

 ىلع هل نكشلاو هيلع ىاقشلاب ةرقح اهلا زو .ميلاعت نإ كرك شيلا ىف

 ًابيصن هتيبل ْلَعْجَيلف . هدجسم يف ًةالصلا مكّدحأ ئضَق اذإ ٠ : ٍةِفك لاق

 . 27« ًاريخ هتالص نم هِتيب يف ٌلِعاَج هللا ّنإف « هتالص نم

 ٌةءارقو ُهُحيِبسَتَو ُهتداِبِعَو ٌةركذو هللا ةعاط هيف يذلا تيبلا ِلكي ِهَّش دقو
 ةداعتسلاب طاق" ًانارمع ٌءولمم يح هنأو ؛ نيد اعلا احنا هنأ هيف نآرقلا

 . 2« هحيحص 7 ىف ةميزخ نبأ هاور 220

 . ديعس يبأ ثيدح نم « هحيحص » يف ةميزخ نبا هاورو هريغو ملسم هاور )غ0
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 . ٌبِرَخو واخو ٌرِفَقُمَف هللا ركذ نم الَخ يذلا تيبلا اّمأ . اًضرلاو ةعّملاو

 ةطوحيو . بضقٌعلا ٌةراَش هيلعو مهدوجو يف ةدئاف الف هلهأ ٌهرِمَع نإو

 . هيف تيبيو ناطيشلا هيف ٌحرميَو ٌحرسيو « ٌنايصعلاو ٌطخّسلا
 يذلا ٌتيبلاو هيف هللا ٌرَكْذُي يذلا تيبلا ٌلِثَم » : لي ىبنلا لاق

 , 1114 قيملاو ئيحلا ّنَكَم « هيف هللا دَكْذي ال

 . لنا املا 15 هلا لرسو كلاي هنعشا يظر ورسم نباالو

 0 لاق ؟دجسملا يف ٌةالصلا وأ يتب مب يف 5 ٌةالصلا

 . ٍدجسملا يف ََّلَصأ نأ ْنِم لإ ُتَحأ يتيب يف َىّلَصأ ْنَألَف ٠ ٍدجسملا نم

 . ©!« ةبوتكم ًةالص ّنوكت نأ لإ
 . "7 مكيتالص ضعبب مكتويب اومركأ » : لاقف تويبلا ماركإب و رمأ دقو

 ٍلْضمك ٠ ُنمانلا هاري ثيح هتالص ىلع هيب هتيب يف لجرلا ٍةالص ٌلضفو
 م ٍةضيرُلا

 هنأ هاَيِإ سانلا ٍمدَمو ءايرلا َةَبِظَم سانلا مامأ ةلفانلا ةالص َّنأ :

 قافنلا نونظ نع ُدعبأو هللا تامحّر ىلإ ئعذأ تيبلا يف نكلو . ٌكساَت ٌدِباَع

 امك ةعامج دجسملا يف ئّدؤتف « ةضورفملا الإ « نيحادملا نيئارلا نيعأو

 « ةنينأمطو ةدّوب لفاونلا نم ءاش ام هتيب يف ناسنإلا يلصُيَو . لك دارأ

 . ليزَّج اهرجأو « ٌةفعاَضُم اهتاتسحو « ةلفانلا نم ًاباوث رثكأ ٌةضيرَملاو

 . ملسمو يراخبلا هاور لل

 . هحيحص ىف ةميزخ نباو هجام نب باو دمحأ هاور )0

 . هحيحص يف ةميزخ نبا هاور ()

 . ديج داتسإب يقهيبلا هاور 2(

 لدرحلا



 ئلصُملا يف سولُجلا ّلضَف
 رصعلاو حبصلا ٍةالَص دعت

 باوثلا نم لانو ناهس تيا ةةينستلاةنال لق نق كيو

 . حبّصلا ةالَص دعب ىلصُملا يف سلَج نمل

 ىتح هللا ُرُكَذي دَعَق مث , ٍةعامج يف َحبصلا ْىَّلَص نم َّنأ : كلذ نمف

 مات مات ٍةرمعو بح ٍرْجأك هل تناك نيتعكر ْىَّلَص مث ٌسمشلا َعْلطت
 . تارم ثالث ِةِكَي اهرّدك اذكه . «2١ ةمات

 اذإ ِكَي هللا لوسر ناك : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع ةياور يفو

 ىَلَص نم » : لاقو « ٌةالصلا ُهَتِكْمَت ىتح هسلجم نم ْمُقَي مل « رجفلا ْئلَص
 ٍةَّجَحو ٍةرمع ةلزنمب ناك « ٌةالصلا هّنِكْمَت ىتح سلجم يف سّآج مث حبصلا
1 

 امهنع هللا يضر ٍدبع نب ةبتُعو ةمامأ نأ رباَغ نب هللا دبع نع ةياور يفو
 مث ةعامج يف حبصلا ًةالص ئَلَص نم » : لاق كي هللا لوسر نع ُةاََدَح

 ةُجَح هل آًمات ٍرمَّتُْمو ٌجاَح رجأك هل ناك ٠ ىحُضلا َةَحْبُسِ ص هلل حّبَسُي ىتح تب
 , 00 وير.ع

 ( هترمعَو

 . بيرغ نسح لاقو يذمرتلا هاور 2غ(

 . مالك هيفف قفوملا نب لضفلا الإ تاقث هتاورو « طسوألا » يف يناربطلا هاور (؟)

 . ةريثك دهاوش ثيدحللو هيف فلتخم هتاور ضعبو يناربطلا هاور 00
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 ٠ سمشلا علطت ىتح حبصلا ةالص دعب نم سلجج نم َّنأ : كلذ نمو

 قلت ا هنأك وهف ؛ هلاَبب رطخَي ال ام باوثلا نم ُلانَي

 . ًافلأ رشع ينثا هللا ليبس يف

 موق عم َدُعقأ ْنَأل ١ : كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع
 ْنِم ّيلإ ُبَحَأ « ُسمشلا َحُلطت ىتح ةادغلا ٍةالص دعب نم ىلاعت هللا نوركذي

 هاي ل ل

 . 1076 ةعبرأ قع أ نأ ْنِم ّيلإ ٌبحأ ٠؛ ٌسمشلا َبُرغت نأ ىلإ رّضعلا ةالص

 1 ا ا : نيعضوملا ىف لاق

 . "76 فلآ رشع انثا مهنم لحاو لك

 ْنَأل ١ : لاق كي هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع ةياور يفو

 «يفشلا ملط نس هللم وةك ار هنيعأو ةرككأو 00

 ىتح ٍرصعلا دعب ْنِمَو « ليعامسإ دلَو نم نيتبقر َّقِتعأ نأ ْنِم ّيلإ بح
 دلو نم يتابقر َعبرأ ٌقِيعأ نأ نم ّيلإ ٌبحأ . ٌسمشلا َبّرغت

0 

 . رحبلا ِدَبَر لثم تناك نإو ُءاياطَح رَمْعَت هنأ : كلذ نمو

 ةالص نم ٌفرصني نيح ه ءلصُم يف دّعق ْنَم :١ ِديَِج هللا لوسر لاق

 هاياطخ هل تَرِفغ « ًاريخ الإ ٌلوقي ال ىحّضلا يتعكر َحْبَسُي َبَسُي ىتح حبصلا

 ل ا لن

 )١( ىلعي وبأو دواد ويأ هاور .

 هيلع تعلط امم يلإ بحأ : لاق هنأ الإ لوألا رطشلاب ايندلا ىبأ نبا هاور (؟)

 2 . سمشلا
 . نسح دانسإبي دمحأ هاور (9)

 دبزو . يلصي يأ : ىحضلا يتعكر حبسي ىنعمو ىلعي وبأو دواد وبأو دمحأ هاور (4)

 . هعيقاقفو هتاوغر : رحبلا



 نم » : ثيدحلا يف ءاج امل ةنجلا لوخد قحتسي هنأ : كلذ نمو

 هل ُتّبجو ٠ ُسمشلا َمَّلَطت ىتح هللا رّكذي َدَعَق َدَعَق مث رجفلا ةالص ىَّلَص

 , 200 دّنجلا

 يلع نب نسحلا نع يور « رانلا هّدلج ُنسمَت ال هنأ : كلذ نمو

 َمْلَطت ىتح هللا َركذ مث َرْجَفلا ْىَّلَص نم ١ : لاق هعفري امهنع هللا يضر
 ذخأو ٌرانلا هذلج ّنسمت مل ٠ تاعكر َعبرأ وأ نيتعكر ْىَلَص مث ٌسمشلا

 جف نلعب ةيقلا

 . هل هلل رفع دق ين ُةُقاحصو لإ هالَصُم نم موي ال هنأ : كلذ نمو

 ينم نيفوملا أ طيس < كلاق اهتغاددللا ىتفر ةرمع نق يود

 ىلص ْنَم ١ : لوقي هك هللا لوسر ُتعمس : لوقت  اهنع هللا يضر ةشئاع
 ايندلا رمأ نم هر لاق وأ - ردفلا

 هّندلو مْوَيَك هبونذ نم جرخ « يتاعككر ع َعبرأ ىحضلا َيَّلِصي ىتح هللا ُرُكذيو
 ل َبْنَذ ال هّمأ

 زافو ءادعألا نم هّلانَي امم مظعأو رثكأ باوثلا نم ُلانَي هنأ : كلذ نمو
 . متاغملا بسكو رصتناو « رَمّظلاِ

 َلَبِق ًاثغب ثعَب كلي يبنلا نأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ّيوُز

 : جرخي مل اّنِم لجَر لاقف « ةعْجّرلا اوُعَرْسأو ًةريثك مئانغ اوُمِيَعف ٍدْجَن

 لاقف ء ٍثعبلا اذه نم ةمينَغ َلضفأ الو ةعججر َعَرْسأ ًاثغب انيأر ام

 اودهش ٌموق ؛ ةعجر عرسأو ةمينغ ّلضفأ موق ىلع ْمُكُلدَأ الأ ٠ : ِلِكَي يبنلا

 . ىلعي وبأ ةهأور 000

 5 يقهيبلا هاور )0_0

 يناربطلاو هل ظفللاو ىلعي وبأ هاور (*)
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 .ٌعَرَس :كئلوأ « ٌنسمَّشلا تعلط ىتح هللا نوُرُكذي 0 مل ٌةالَص

 ا ةهنع لضفأو ةعشر

 علا را : كلذ نمو

 يِبْحُي دمحلا هلو كلملا هل , هل كيرش ال ُهَّدحو هللا الإ هلإ ال٠ : َمَّلكتي

 ٌرشع هل هللا بتك « تارّم رشع « ٌريدق ٍءيش لك ىلع وهو ُتْيِمُيو
 كلذ هّموي ناكو « ٍتباجّرد ّرشع هل عفّرو تائيس َرْشَع هنع احمو « ٍتانسَح

 هكِرْذُي نأ بنذل َْبْتَي ملو « ٍناطيشلا نم َسِرُخو هوركم َّلُك نم ٍزْرِح يف هلك

 . ”" ىلاعت هللاب كرشلا لإ مريلا كلذ يف

 هللا دض يردملا يو طل زب م ا لا وان ةياور يفو

 ٌرشع اهب هل هللا بّبكو « ّعبْصُي ىتح ٍناطيشلا نم هّتوظفحي ةَحَلْسَم هل

 ٍلْدَعِب هل تناكو « ٍتاقبوُم تائيس ٌرشع هنع احمو « تابجوم تائنسح

 "”تانمؤم تابقر رشع
 . «ٌدمحلا ُهلو ١ : هلوق دعب « « ُريخلا هديب ١ : ةدايزب : ةياور يفو

 لك ُنمَت « ليعامسإ دلو نم قبقر قع ِةَم لكِ هل ناكو » : ةياور يفو

 . « ًافلأ رشع انثا ٍةبقر

 نابح نباو ىلعي وبأو رازبلا هاورو « هعماج ١ نم « تاوعدلا » يف يذمرتلا هاور )١(

 : انيأر ام لئاقلا نأ هيف رازبلا ركذو . هوحنب ةريره يبأ ثيدح نم © هحيحص » يف

 كّلدأ الأ ركب ابأ اي) :كَو يبنلا لاقف : هرخآ يف لاقو هنع هللا يضر ركب وبأ وه

 ىتح هللا ركذ مث ةعامج يف ةادغلا ىلص نَّم ؛ًامنْعَم لضفأو ًابايإ عرسأ وه ام ىلع
 .« سمشلا علطت

 دازو يئاسنلاو « حيحص بيرغ نسح ثيدح :لاقو هل ظفللاو يذمرتلا هاور (؟)

 . «ةنمؤم ةبقر قتع اهلاق ةدحاو لكب هل ناكو» : ًاضيأ هيف دازو « ريخلا هديب : هيف

 ةالص نم فرصني نيح نهلاق نم» : هيف دازو ذاعم ثيدح نم ًاضيأ ىئاسنلا هاورو

 . «هتليل يف كلذ لثم ّيطعأ رصعلا
 . يذمرتلاو يئاسنلا هاور (*)
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 ناك + هللجر نكي ب ْنَأ َلْبَق ء ةرم ةقام كلذ لاق نم ّنأ : ٍةياور يفو

 ىلع دار وأ ٠ +: لااا لنم لاق نم الإ.« ةدمع ىهرألا لها لضفا نو دري
 , 231 ام

 هب يتأي نأ طرشب ملسملا اهلانّي ركذلا اذه ةكرب نأ ديفُت ثيداحألا هذهو

 سولج ٌنملاَج وهو ملكتي نأ لبقو ٠ ةرشابُم برغملاو حبصلا ةالص دعب
 عبس هيطعُي نأ هل لّمكَت ىلاعت هللا نإف طورشلا هذهب ىتأ اذإف « ةالصلا

 : لئاوف

 ِتاجرَد ٌةَدايِز : ًاثلاث « تائيس وحَم : ًايناث ٠ تبانسح ةباتك : ًالوأ

 الكلا : ًاسداس . ناطيشلا نم ٌظفحلا : ًاسماخ « قتعلا ُتاوك : ًاعبار

 .ةعياذكلا نم ةافقلاو وكلا نم ةفعنلا + اتيان هتاضنتلا ند

 ةدايزب هيلع هللا ٌمّركتي ٠ موي َّلُك درولا اذه ةءارق ىلع ظفاحُي يذلاف

 يقٌوَو ٠ بئاصملا نم ٍنّصحتو « ةقحاَم ٍتائيَّس ةلازإو « ةفعاضُم تانسح
 ناطيشلا جي الف « سانخلا ساوسولاو هراكملا نع دعُبَو ٠ ثداوحلا رش
 اذإ الإ ء:هموي ةدُك تونذلا لك نم هتمالَس ىلإ اذه + ةلبضُيَو ةيرذت 57

 . ريبكلا هللا لضق ُلانَي هب ٌتيِسَي ّلمَع اذهو ًادحأ هبرب كرشأو دحلأ

 ثالث رصعلا دعبو ؛ تارم ثالث رجفلا دعب لاق نم نأ : كلذ نمو

 ْتَرْفُك « هيلإ ٌبوتأو ٌمويقلا ئحلا وه الإ هلإ ال يذلا هللا دِفغتسأ : تارم
 . ؟""رحبلا دَبَز ّلثم ثناك نإو هّيونذ هنع

 با خخ
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 لاجر هلاجرو هوحنب دمحأ دنع وهو . ديج دانسإب « طسوألا ١ ىف ىناربطلا هأآور )١(

 ا

 . هباتك يف ينسلا نبا هاور ()
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 1 و اول

 ليزجلا باوثلا نم ُهَّدعأ ام : ةّمألا هذهل هللا هلعج ىذلا فرّشلا نمو

 ةالصو « ةراختسالاو ؛ ىحُضلا ةالص ىلع ليلجلا ريخلا نم هب دعوو

 . حيبستلا ةالَّصو « ءوضولا ىتعكرو « ةجاحلا

 ١ ْىحْضلا ٌةالَص :

 الث مايصب لَ يليلخ يناّصوأ لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف

 روكا نأ لق كيذا 0 نييفلا ىدكرو « ٍرهش ّلُك نم ٍماّيأ

 : اهنم ةلمج رُكذَت ٌةريثَك ئحّضلا ٍةالَص ٌلئاضَفَو

 ةريره يبأ نع يذمرتلا ىور « بونذلا ىلاعت هللا ُرِفْعَي اهب -
 ىحْضلا ٍةَعْفُش ىلع ظفاح نَم » : كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر

 . « رحبلا ِدَبَر ّلثم ثناك نإو هُيونذ هل ُثَرِفْغ ىحشلا شفكر يأ :

 ا ُسمشللا ُهتلَيقتسا اذإ ٌَماق نم ٠ : لاق لكي يبنلا َّنأ ىلعي وبأ ىورو

 « نيتعكر ْىَلَصَف ماق مث هءوضُو َنّسحأف ًاّضوتف  اهعافتراو اهعولط دعب
 . « هّمَأ هْنَدَلو امك ناكو هاياطَخ هل ْتَرْفُغ

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يناربطلا ىوَر « نيباوألا نم نوكي اهب ١

 . ناخيشلا ءاور )١(

١8 



 الإ ء ىحفلا ةالص ىلع ٌظِفاَحُي ال ١ : لكك هللا لوسر لاق : لاق
 ىلع : لاقو مكاحلا هاورو .  َنْيباَوَألا ٌةالَص يهو » : لاق . « ٌباَوَأ
 . ملسم طرش

 هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع دواد وبأ ْىوَر . رمتعملا رج أ لاق اين

 أ ٍةبوتكم ٍةالص ىلإ ًارّهَطَتُم هِتيب نم جّرخ نم » : لاق لي هللا لوسر َّنأ

 جّرخ نمو « مرخملا ٌجاَحلا ٍرجأك ُهٌرْجأف - دجسملا يف اهباصي ةقورعم

 رجأك هدِجَأف ىحضلا ةالص يأ - هاَيإ الإ ُهْبِصْني ُهْبِصْنَي ال ىحُصلا حيبست ىلإ

 . « َنيئَلَع يف ٌباتك ٠ امهنيي هَل ال ٍةالص ٍرِْإ ىلع ٌةالصو « رمتعملا

 يبأ نع يناربطلا ْىوَر . نيتناقلا نمو نيدباعلا نم بتكُي اهب -:
 نحُضلا ْىَّلَص ْنَم ٠ : ِهلكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا

 نمو « نيدباعلا نم ٌبتك ًاعبرأ ْئَلَص نمو ٠ نيلفاغلا َنِم بتكُي مل نيتعكر 5-5 مق 078 3 - 3 ١
 نمو « نيتناقلا نم هللا ةبتك ًاينامث ىلص نمو « ّمويلا كلذ يف انس ىلص

 ر الإ ٍةليل الو موي ْنِم امو « ةنجلا يف ًاتيب هل هللا نب ةعكر ٌةرشع ىَتني ىَّلَص

 أ « هدابع نم ٍدحأ ىلع هلا َّنَم امو ٠ ٌةقدصو هدابع ئلع ب عي نم

 . « هّرْكِذ هّمهْلُي نأ نِم

 هنأ لي يبنلا نع يناربطلا كور . ئحضلا باب نم ةنجلا ُلُخدَي اهب
 ىدان ٍةَمايقلا ٌموي ناك اذإف « « ىحضلا هل لاقُي باب ةّنجلا يف نإ » : لاق
 هولخذاف مكباب اذه ؟ىحضلا ةالص َنومْيِدُي اوناك نيذلا ل : دان

 . « ىلاعترهللا ةمحرب
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 يف لخديو مويلا كلذ يف ُهمهأام دبعلا ىلاعت هللا يفكي اهب 5١

 َّنْبا اي ١ : لاق هنأ ىلاعتو كرابت هللا نع . ِِلَع هللا لوسر نع « امهنع
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 2 « هّرخآ َكِفكأ راهنلا لّوأ نم تاعكر عبرأ نم ينْزِجْمُت ال 0 مد

 نبا اي ١ : لجو زع هللا لاق : لاق هنأ لَك يبنلا نع دمحأ مامإلا ىورَو

 . « هّرخآ َكْفْكَأ ٍراهّنلا لوأ نم تاعّكر َعبرأ يل ّلَص « « مدآ

 ىتم دبعلا نإف « هئاضعأ نع تاقدصلا قوقحخ دبعلا يدؤي اهب

 كلذب يفت ىحضلا ةالَص نإو « اهلك هئاضعأ نع قّدصتي نأ بجو حبصأ

 حصلت ل لاق 25 يبنلا نع هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نع ملسم ىوَر . هلك

 ؛ ٌةَقدَص ٍةحيبست ٌلكف « ٌةقدص مكيحأ نم - وضع يأ  ئَمالُس ّلك ئلع

 ٌرمأو « ٌةقدص ةريبكت ٌلكو « ٌةقدص ةليلهت ٌلكو « ٌةقدص ةديمحت لكو

 ناتعكر َكِلْذ نم ُءىِرْجُيَو « ٌةقدص ركُملا نع ٌنْهَنو « ةقدص يفورعملاب

 . « ىحُضلا نم امُهَعُكْدَي

 ةئامشلثو َنوُنس ناسنإلا يف * : لاق كي يبنلا نأ دمحأ مامإلا ىورَر

 00 : اولاق . ةقدص اهنم ٍلِصْفَم ٌلُك نع ٌقّدصتي نأ هيلعف « لِصْفَم

شلاو « اهُنِفْدَت ٍدجسملا يف ٌةعاخّتلا : لاق ؟هللا ٌلوسر اي كلذ
 هيّحنت ٌءي

 . « كنع ٌءىِرْجَت ىحّصلا اتعكرف ُرِدقت مل نإف « قيرطلا

 تلح اذإ اهتقوو « تاعكر ٍنامَث ىلإ ناتعكر اهل ىحضلا ٌةالَّصو

 . لاوزلا ىلإ سمشلا قورش دعب ةلفانلا ةالصلا

 : اهٌّواعُدَو ٍةراحتسالا ٌةالَص_؟

 8ك هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نع يذمرتلا يف

 . هل هللا ئضق امب ٌةاضرو « هلا ٍةَراَحَتسا ٌةرثك َمَدآ نبا ةداعس نم ١ : لاق

 . « هل ىضَق امب هطْخُسو « را ةراختسا كَ مآ نباةاَقَش نمو

 يف ةراختسالا انمَلَُي قب هللا لوسر ناك : هنع هللا يضر رباج نعو

 رمألاب مُكدحأ ٌمهاذإ ١ لوقي نآرقلا نم ةروسلا انمّلَحُي امك ؛ اهلك رومألا
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 كيل كريخَتسأ ين مهللا : ليل مث « ةضيرفلا ريغ نم نيّمعكَ غكذيلف
 . ريقأ الو يفت كاف ميظعلا كيضف نم كلأسأو كذب كويفتسأو
 ّرمألا اذه َّنأ ُةَّلعت َتنُك نإ مهللا ؛ بويُغلا ٌمآلع َتْن َتْنَأَو مَلعأ الو ملعتو
 - هلبجاو يرمأ ٍلجاَع : لاق وأ يرمأ ٍةبقاعو يشاعمو ينيد يف يل ٌريخ

 يل رش : رْمألا اذه َّنأ ٌجلعت َتنُك نإو ٠ هيف يل كِراب مث يل هْرُسَيو يل ُهْردْفاف
 هف رضاف - هلخاو يرمأ لوبا لاق وأ يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينيد يف

 يمسيو » هب ينُضر ْمُث ناك ُثيح َريخلا يل رّدقاو ُهْنع ينفرضاو ىّنع

 . ؟ هتحاح

 يل رخل 2 ٠ تبسو ٍ ممم يف هن مهللا » : لاق رمألا دارأ اذإ ناك ِةِللَي هنأ ؛« يذمرتلا نئس ١ ىفو

 . « يل زتخناو

 . ًاضيأ هب وُعدَي لب « قباسلا ءاعّذلا يفانُي ال اذهو

 ميلستلاو ةالصلاو هلل دمحلاب همتخو ةراختسالا ءاعد ُحاتتفا تحتسو
 ةعكرلا يف أرقي نأو « ءاعُدلا ةْئُس وه امك ةلبقلا لبقتسُم لَو هللا لوسر ىلع
 باتكلا ةحتاف ةيناثلا يفو «نورفاكلا ١ ةروسو باتكلا ةحتاف ىلوألا
 هللا يضر ةيفوّصلاو نيثدحملا نم ٌعمج ٌٍبحتساو ©« صالخإإلا ١ ةروسو

 هلوق صصقلا ةيا نورفاكلا ة ةروس لبق ىلوألا ةعكرلا يف أرقي نأ مهنع
 را كبس ايل ا تاك امد سدو كاس ام قلي كُبَرَو » : ىلاعت

 فو © ترث اهو ففوذش كئاءالتب كرت © 1ك َئَع لمحت
 : صصقلا] 4يوُمحْيب هيلو مكَحْل ُهَلَو ةرديألاو لوألا يف دمَحْلآ ُهَل 1 ال هس
 امو ا +: بازحألا ةيآ ا ةروس لبق ةيناثلا ةعكرلا يف أرقيو [/

 صني نمو مهرمأ نم ربي محل نكي أ ارث هوست ىَقاإ ومال نب َدك
 0 هدم عا و مل رس ل

 . [”5 : بازحألا] كاني الَدَصَلَصَدَفَ ]وسرو هللأ

 ةراختسالا يأ كلذ لعفت : هنع هللا يضر يبرع نبا خيشلا مامإلا لاق
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 ٌعِرْشَي مت , اهءاضقو اهلعف ديرُي ٍةَمِهُم ةجاح ّلُك يف قباسلا هجولا ىلع

 1 اهبابسأ هل رَّسَي « ىلاعت هللا دنع ةريخ اهيف هل ناك نإف « هتجاح يف

 كي لو هيله اهن اس نع نق دست نإو + رسم اوعقاع نركت قمح

 ىلاعت هللا دنع ٌةريخ اهيف ناك ول هنأ ملعيو ردقلا ٌداَضُي الف «٠ ٍرسْبِب اهليصحت

 ملأتي الف ٠ اهكرت هل راتخا دق ة ىلاعت هللا َّنأ ملعيف ٠ اهنانسأ ترلعحاو

 . اهكرت بقاع دمحيسَو كلذل

 امل اهدعب ىضم راختسا اذإو : هنع هللا يضر يوونلا مامإلا لاق

 . ملعأ هللاو ء هردص هل ٌحرشني

 سا و وس ل

 ا

 0 ل ا

 ل

 يذلا رمألا نع كبلقل ٍةفشاكلا تابسانملا ٍدوجُو مدع وأ ٠ تقولا

 ملاع يف كل ٌهَمْشكيَو ىلاعت هللا هيلجُي دق ذئنيحف « هيف ىلاعت هللا ٌترختسا

 مث : لفاونلا ةليضَق لصف يف « مالسإلا ةعرش ١ بحاص لاق كلذلو « مانملا

 دعب ةلبقلا لبقتسُم ةراهطلا ىلع ماني نأ يغبني هنأ : خياشملا نم ٌعومسملا نإ
 رمألا كلذف « ًةرضخ وأ ًاضايب همانُم يف ىأر نإف . روكذملا ءاعّدلا ةءارق

 . ها . ُهَبِيَتِجَي نأ يغبني ٌدّش وهف ٠ ًةرمُح وأ ًاداوس هيف ىأر نإو « ريح

 اوُلَصُي نأ ىلاعت هللا لهأل يغبنيو : هنع هللا يضر ربكألا خيشلا لاق

 اذإف « موي ّلُك يف ٍراهَّن وأ ليل نم هنونّيعُي ٍنيعُم ٍتقو يف ةراختسالا ةالَص

 نيرقنا



 رمأ يذلا عضوملا يف نولوقي ٠ مدقت امك ثيدحلا يف دراّولا ءاعدلا اولاق

 تنك نإ مهللا : هلوق ىلإ ءاعدلا يف ّلصَي امنيح يأ  هتجاَح يمسُي نأ
 ملعت تنُك نإ مهللا : لوقي  يشاعمو ينيد يف يل ريخ رمألا اذه نأ ملعت

 هيف كرحتي ام عيمجو ٠ يريغ قح يفو يقح يف هيف كرحتأ ام عيمج ْنَأ
 ينيد يف يل ٌريَخ ينيمي تكلم امو يدلوو يلهأ قح يفو يقح يف يريغ
 ءرخآلا مويلا نم اهلثم ىلإ هذه يتعاس نم هلجآو يرمأ لجاعو يايندو

 هيف كرحتأ ام عيمجج نأ ٌملعت تنُك نإو « هب ينّضرو يل ٌهردقاو يل ٌةرسيف

 قح يفو يقح يف يريغ هيف كرحتي ام عيمجو « يريغ قح يفو يقح يف
 رخآلا مويلا نم اهلثم ىلإ هذه يتعاس نم ينيمي تكلم امو يدلوو يلهأ
 هنع ينفرصاو ينع هفرصاف « هلجآو يرمأ لجاعو يايندو ينيد يف يل رش

 . هب ينضر مث « ناك ثيح ريخلا يل ردقاو

 الو ٍةكرحب ُكّوحتَي امف ٠ كلذ لعف اذإف : هنع هللا يضر خيشلا لاق

 ٌتِبَرَج « ًاكرت وأ ًالعف ٌنَّقحُم ةيخ اهيف ناك الإ ةكرحب هَّقَح يف كّرحتُي
 . ها . اذه

 . رهظلا ةالص دعب وأ « راهنلا لوأ ًاضاخاتقو نّيعت نأ يخأ اي كيلعف

 مث ةراختسالا يتعكر يلصتو ءاشعلا ةالص دعب وأ « برغملا ةالص دعب وأ

 . ها . ًريثك اري هيف نإف ءرموي لك كلذ ىلع بظاوو ٠ مدقت امب وعدت

 : اهؤاعُدَو ةجاَحلا ٌةالَص

 ًالجر َّنأ هنع هللا يضر فين نب نامثع نع هريغو يذمرتلا ْىوَر
 تعش نإ » : لاق « ينّيِفاعُي نأ ىلاعت هللا ٌعْذا : لاقف ِِكك يبنلا ىتأ ًاريرض
 هللا عدا يأ - ٠ هعذاف : لاق . ؛ كل ةيخ وهف تربص تئش نإو توعد

 يْنإ مهللا ١ : ءاعدلا اذهب ٌرعليو « هءوضو نسحيف أّضوتي نأ هرمأف
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 ُتْهجَوَت ينإ ٌدمحم اي « ةمحرلا ٌيِن لَو دمحم َكّببنب كيلإ ُهُجَوَنأو كلأسأ

 . « ّيِف هْعْمَّشف مهللا ٠ يل ىضْقُنل هذه يتجاح يف يّبر ىلإ كب

 . -اعد مث يأ - نيتعكر ىلص مث ًأضوتف : يئاسنلا ةياور يفو

 ملم رك 0 يبأ نبا نع هريغو يذمرتلا يفو

 نيل مث ٠ نيتعكر ٌلصيل مث « ةوضؤولا ني باو اًضوتيلف ؛ مدآ ينب نم ٍدحأ
 ميلحلا هللا الإ هلإ ال : لّقيل مث : هلك يبنلا ىلع ّلَصْيلو لجو رع هللا ىلع

 كالأسأ « نيملاعلا بو هلل دمحلا ميظملا شزملا ب هل احبس ميركل

 لك نم ةمالسلاو وب ' ّلك نم ةمينغلاو كِتَرِفْغم َمئازعو كتمحر تابجوم

 اضر كل يه ةّجاح الو هّمْجَرف الإ اَمَه الو هَنرَمَغ الإ ًآبْنَذ يل غدت ال ءوثإ

 . « نيمحارلا محرأ اي اهتيضق الإ

 ناك : لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذُح نع « دواد يبأ ننس » يفو

 ةالصلا نأل يأ  ىلص مَع وأ مه هب لزن يأ  هَبَّرَح اذإ كي هللا لوسر

 يف امك نونلاب وأ ءابلاب « هبزحو » .  بئاصملا عفرتو بئاونلا ٌعفدت
 . « ريدقلا ضيف »

 : ءوضولا يتعكر ٌةالَص -4

 تءاجف ؛ لبإلا ًةياعر انيلع ثناك : لاق هنع هللا يضر ةبقع نع

 قداخلا ُثّدحي ًامئاق ايكو هللا لوسر ٌتكردأف ّيشعب اهتْحّوَرَف ء يتَبْوَن

 يّلصيف ٌموقي مث هءوضُو نسحب أَطوَعيٍمِْسُم ْنِم ام » : هلوق نم تكردأو

 : ُثلقف . « ةّئجلا هل ثَبجو الإ , ههجوو هبلقب امهيلع ٌنْقُم نيتعكر

 اذإف ثرظنف « ُدَوْجَأ اهّلْبَق يتلا : ّيَدَي نيب لوقي ٌلئاق اذإف !هذه ٌدّوجأ ام

 ٌتعمس امو نآلا يأ - ًافنآ َت َتْنِج َكتيأر دق ينإ : لاقف باطخلا نب رمع
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 مث ءوض ً ولا ٌميسيف وأ علي أّضوتي ٍدحأ نم مكتم ام » : ولي لاق - 00

 را ل و ل 1 3

 ال ب و

 َنْيِباَوَتْلا نم 0

 اذكو ءوضولا بقَع نيتعكر ٌةالص ُبدنيف . ؛ َنْيِرْطَتُملا نم ينلعجاو

 (نورفاكلا اهيأ اي لق) : ةروس امهيف م ٌنسحيَو ؛ لسُعلا

 . ( صالخإلا )و

 : حيبستتلا ٌةالَص 4

 ٍةالَصب اهصحح ىلاعتو هناحبس هللا َّنأ : ةيديكلا ةئألا هذه قرش نفر

 يف ديزي نب دمحم هجام نباو .« ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ ُىوَر

 « يروباسينلا مكحلا نب رشب نب نمحرلا دبع انثدح : الاق « امهئئس »

 نع « ةمركع نع « نابأ نب مكحلا انثدح « زيزعلا دبع نب ىسوم انثدح
 سابع اي ١ : بلطملا دبع نب سابعلل لاق ِدِلكي هللا لوسر َّنأ : سابع نبا
 اذإ ٍلاصخ ٌرشع كب ُلَعْفأ الآ َكوبْحأ الا َكحَتنأ الآ كِل الأ :ةاكع ان
 ءأَطَخ « هثيدحو هّمْيِدَ «هّوخآو ُهَلَوأ كَبْنَذ كل هللا َرْفَغ كلذ َتْلعف تنأ

 عبرأ َيَّلَصَت نأ : ٍلاصخ ٌرشع « هتينالعو ُهَرِس « ُةَريبكو ُه ريكو : ُةَدْمَعو
 ةءارقلا نم َتْعرف اذإف 2 ةدوسو باتكلا ةحتاف قعكر لك يف رت ساعكر

 هللاو هللا الإ هلإ الو هلل ٌدمحلاو للا ًناحبس : ماك أو ْلَقَف ةعكر ٍلَّوأ يف

 ٌمفرت مث « ًارشع ٌعِكاَر تنأو اهلوقتف ُعَكَت مث « ةّرم ةرشع َسْمَح , ربكأ

 ٌدجاس تنأو اهلوقتف ًادجاس يوههت مث « ًارشع اهلوقتف عوكرلا نم َكَسأر

 )١( ملسم ءاور .

 نك



 اهلوقتف دجست مث ءأرشع اهلوقتف دوجسلا نم كَسأر ٌعفرت مث « ًارشع

 نوعبسو سمخ كلذف « ًارشع اهلوقتف دوجسلا نم كسأر عفرت مث « ًارشع'
 لك يف اهيلَصت نأ َتْعطَتْسا نو ٠ ٍتاعّكر عبرأ يف كلذ ُلَعفت ةعكر لك يف

 يفف ٌلَعْفَت مل ْنِإف « هرم ٍةَعْمج ّلُك يفق ة غلتست مَ نق ٠ لعفاف « َةَرَم مْوَي

 كِرمَع يفف لَعفت مل نإف ٠ رم َِنَس ّلُك يفف لعفت مل نإف « ةّوم ٍرْهَش ُّلُك
 . 0م

 : مهنم ةباحصلا نم ٍةعامج نع ةريثك قرط نم ثيدحلا اذه ّيوُر دقو
 . هِي هللا لوسر ىلوم يراصنألا عفاّر وبأو « سابع نب هللا دبع

 . يراصنألا ورمع نب هللا دبعو

 « اذه ةمركع ثيدح اهُلَتمأ : « بيهرتلاو بيغرتلا ١ يف يرذنملا لاق

 دبع دمحم وبأو ٠ يرجآلا ركب وبأ : ظافُحلا مهنم ٌةعامج ُهحَحَص دقو
 : دواد يبأ نب ركب وبأ لاقو . يسدقملا نسحلا وبأو ٠ يرصملا ميحرلا

 . اذه ريغ ٌحيحَص ثيدح حيبستلا ةالص يف سيل : لوقي يبأ ٌتعمس

 نم نسحأ ٌدانسإ ثيدحلا اذه يف ئىورُي ال : جاجحلا نب ملسم لاقو

 .ها. اذه

 ُهّدْشَت يتلا هقرُطل ٠ نسحلا ةجرد نع طَحْنَي ال ثيدحلا َّنأ قيقحتلاو

 ٠ هيوقتو

 لدي 2 ( هريبكو هريغص . . .هرخآو هلوأ كبنذ كل هللا رفغ » : هلوقو

 ىلع لودحم وهو « ةالصلا هذه لعف دّرجمب ُدَفَْت رئابكلا َّنأ ىلع هرهاظب

 مدع ىلع مزعلاو مدنلاو رافغتسالا نم 2 ةبوتلا طورش ةّيقبب ةّيقِس تنرتقا اذإ ام

 . دوعلا

 )١( امهريغو يقهيبلاو مكاحلا هجرخأو .
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 . دابعلا قوقُح ٌلوانتي ال « « هرخآو هلوأ كبنذ كل هللا رفغ :  هلوقو
 وه امم ُهتمذ أربت امنإو « ريخلا لامعأ نم مدّق امهم هتمذ نع طقسَت الف

 ّيأ يف ٌقلطم , « ةروسو باتكلا ةحتافب ةعكر ّلُك يف أرقت ١ : هلوقو
 « رئاكتلا : روسلا هذه كلذل مهضعب راتخا دقو « ءىراقلا اهراتخي روسلا

 . صالخإلا . نورفاكلا « رصعلا

 : لوق دعب يأ ٠ « ًارشع اهلوقتف عوكرلا نم كسأر عفرت ّمث ١ : هلوقو
 يتأي ام ّلُك يفو عوكرلا يف كلذكو « دمحلا كل انبر هدمح نمل هللا عمس
 . ةيلصألا ةالصلا راكذأ دعب تاحيبستلا لاقت

 ىلإ ٌةراشإ هيف « « ًارشع اهلوقتف دوجسلا نم كسأر عفرت مث ١ : هلوقو
 لوقيل ةثلاثلا اذكو « ىلوألا ةعكرلا نم ةيناثلا ةدجسلا دعب ًاليلق ٌسلِجَي هنأ
 : ةنيا لاو ةننافلا ةقكرلا نق انآ «ةةعازمتا سلخ ودهو »4 تاطفيشت شع
 . دهشتلل يلصألا سولجلا يف اهلوقيف

 1 ظفحلا ةيوقَت ٌةالَص -1

 دنع نحت امنيب : لاق امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نع 00
 تنأ يبأب : لاقف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ٌهءاج ْذإ كي هللا لوسر
 هيلع ٌدِدقأ يندجأ امف ٠ يرذص نم ُنآرُقلا اذه َتّلََت ٠ يمأو

 تاملك َكمُتَعُأ القأ « ٍنَّسِحلا ابأ اي » : ِِكك هللا لوسر هل لاقف
 : لاق ؟كرذص يف َتنّلعت ام ُتِيِو تل ْنَم نهب ْمقنيو ٌنهبهللا كُن

 نأ َتْعَطَتْسا ِنإَف ٍةعمجلا هليل ناك اذإ : لاق . يمّْلَعَف هللا لوسر اي َلَجأ
 . ٌتاجتسم اهيف ٌءاعّدلاو ٌةدوهشم ةعاس اهئ رخآلا ليللا ٍثلُث يف موقت

 عمم و 21 0
 ىّتح : لوقي « ير م رفغتسأ فوس » : هنن ترفع نخأ لاق دقو
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 يف مقف عطتست مل نإف ؛ « اهِطّسو يف ْمَق ْمُقَف غطتست مل نإف ؛ ٍةعمجلا ليل يَ

 ةروسو باتكلا ةحئافي لوألا كلا ين ارث يساعك عيرأ صن ٠ اهِلَوأ

 ةئلاثلا ةعكرلا يفو « ٍناخّدلا: محو باتكلا ةحتافب ةيناثلا ةعكرلا يفو « سيل

 باتكلا ّةحت ةحتافب ةعبارلا ةعكرلا يفو « ةدجحسلا ليزنت َملاو باتكلا ةحتافب

 َءاَنّدلا د هللا ٍدَّمحاف « دّهشتلا نم َتْغَرْف اذإف . لّصَفُملا كَرابَتو

 نينمؤملل زِفْختْساَو « نييبنلا رئاس ئلعو , نسخأو َيلَع لَّصو هللا ىلع

 : كلذ رخآ يف ْلق مث « ٍناميإلاب كرك نيذلا كناوخإلو تانمؤملاو

 فلكتأ نأ ينمحراو « ينتيقبأ ام ًادبأ يصاعملا كرتب ينمحرا مهللا

 تاومسلا َعيِدَب مّهللا ينع كيضرُي اميف رظنلا نسُح ينقزراو « ينينعي ال ام

 نحر ايها اي َكلآسأ « ٌمارُ ال يتلا ةّزلاو ماَرْكإلاَو لالجلا اذ ضزألاو

 ْنَأ ينُهززاو ؛ ينتْمَلع امك كباتك َظْفِح يبلق م نأ كهجو رونو كلالجب

 ن ضرألاو تاومشلا عيدب مهلا يع كيب يذلا وخلا ىلع هوب

 كلالجب ّْنْمْحَر اي هللا اي كلأسأ « ٌمارُث ال يتلا ةزهلاو ماركإلاو و ٍلالجلا

 نع هب َجْوفت نآو ٠ يناسل هب َقِلطُت نأو يرصب كباتكب َروت ْنَأ كهججو رونو

 ٌّقحلا ىلع يّسنْيِعُي ال هنإف ٠ يندب هب َلِمْعُت نأو يرذص هب َحَرْشَت نأو يبق
 . ميظعلا ٌيلعلار للاب الإ ةّرق الو لوحاالو . َتنأ الإ هينيتؤي الو كديغ

 ِباَجَت ٠ آعبس وأ ًاسنخ وأ ِعَمُج ٌتالث كلذ ُلَمفت « نسحلا ابأ اي

 . طق ًانمؤم أطخأ ام ٌقحلاب يتعب يذّلاو . هللا ِنْذِإب

 يلع ءاج ىتح ًاعبس وأ ًاسمخ لإ ٌيلع ثبل امرههاَوف : سال لاي

 اميف ٌتْنك نإ هللا لوسر اي : لاقف سلجملا كلذ لثم يف دي هللا لوسر

 انأو + َنْيَلَقَت يسفن ىلع َنهتأرق اذإف «ٌنُمَرحنو تايآ برأ الإ ُدْحآ ال الت

 َنيب هللا ُباتك امنأكف يسفن ىلع اًهتأرق اذإف اهوحنو يآ نيعبرأ َمويلا ُهَّلعَتأ

 عّمسأ مويلا ناو تل هيذؤز اذإف ثيدحلا ٌعمسأ تنك دقلو ؛ ّيَنْيَع

 دنع كو هللا لوسر هل لاقف ٠ ًافْرَح اهنم ْمِرْخأ مل اهب ُتْنَّدَحَت اذإف ثيداحألا
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 , 20( نسحلا ابأ اي ةبعكلا ٌبرو ٌنمؤم : كلذ

 . ةروس ةعكر ّلُك يف اهبترو ةروكذملا عبرألا روسلا ثيدحلا نّدع دقو

 يف نآرقلا رَّوُس بيترت ٌةاعارمو « نآرقلا روس بيترتل ٌفِلاْخُم ٌبيت تيترتلا اذهو

 درو دقو « ةزئاَج ةليلقلا نايحألا يف ٌبحَتسملا ةفلاخمو « ٌةبحتسم ةالصلا

 . ةمرُحلا مدع نايبل ًانايحأ كلذ لعف هنأ كي هنع

 نب نسحلا وبأ ظفاحلا لاق « انركذ ام ديؤت ٌبراجتلا تءاج دقو . اذه
 . ًاقح ُءوُدِجوف « هب ءاعذلا اوبّرَج مهنأ ٍدحاو ريغ ينربخأو : َقاّرَع

 يرابلا قلاخلا ىلاعت هللاف « ًايرطف ناك نإ ظفحلا فعض َّنأ كلذو
 ناك نإو « ةيعاولا ةوقلا نم ديزمب يعادلا دادمإ ىلع ٌرداَق تيمملا يبحملا
 لمتشا دقف « اهتمواقم ىلع ىلاعت هللا هيّرقُي ٍةئراط لاوحأ نم ضراعل
 كرتب همحري نأب هّبر نمؤملا وعدي ثيح كلذ ليِزُي ام ىلع ثيدحلا
 بابسأ مظعأ نم يصاعملا باكترا نأ ٌدهاشُم لب ٌمولعمو «٠ يصاعملا

 مامتهالا كرتل هللاب ةناعتسالا ىلع لمتشاو .- ينهذلاو يركفلا لاَبلَبلا

 نم هعنميو ٌهركف عزوُي هنأل ١ رومألا نم هنكمي اميف لخدي الو هينعي ال اميف
 ىلع مهلا لخدي ام رئاس كلذب قحليو « هعفنيو هينعي اميف هابتنالا زيكرت
 . هيف هل َّذب ال امم هب ةطيحملا فورظلا نم ناسنإلا

 اا 717117 أ 66  ّحأر

 اني اهنأل « ةعورشملا حاملا ةفاكو. ةعفانلا فراعملاو مولعلا ةَفاَك
 7 ماسترا يرقي ٌرَقُي رظنلا نسُحَو . هللا اضر اهب يغتبي مادام اهلعاف

 . ثيدحلا هيلع لمتشا ام رخآ ىلإ . . . نهذلا يف يناعملاو

* | # * 

 . هححصو مكاحلا هجرخأو .«بيرغ نسح :لاقو يذمرتلا هج رخأ 2غ(
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 ةاكّرلا ٍءادأ لضَف

 لضّملاو ميظعلا باوُثلا نم هب هللا اهّصّمْخا ام : ةّمألا هذه فرش نمو

 اهيلع ينبني يتلا ناكرألا نم ٌنكُر يهو « ةاكزلا ءادأ ىلع ميركلا

 . مالسإلا

 مالسإلا نب : لك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعف

 ماقاو ٠ هلوسرو دبع ادقحش نو « لإ ةلإ ال ذأ قئاهش ِسْمَح ىلع

 17« ناضمر ٍموصو « تييلا حو « ةاكزلا ءاتيإو « ةالصلا

 باوبأ هل حتفتف ٠ ةنجلا لوخُد بجوت يتلا لامعألا نم ٌةاكزلاو

 . مالسب لخدا : هل لاقُيَو « ةنجلا

 اقل ركود لا ارامل ىلع رع زاجل لك لذ

 « ةنجلا ٌباوبأ ُهل ْثَحِيف الإ « َعْبَسلا ٌرئابكلا ُبَتْجيَو « ًةاكزلا ٌجرْخُيو

 2"( مالسب ْلُخْدا : هل ليقو

 : هع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع ةياور يفو

 تاولصلا ىلع ظقاح نم ؛ ةجلا لشد ناميإ عم نب ءاج نم ٌسمحخ»

 ًماصو « َنهِتيِقاومو َنِمِدوجسو َنِهِعوكُرو َنهِئوْضُو ىلع ١ سمخلا

 . امهريغو ملسمو يراخبلا هاور 220

 امهيحيحص يف نابح نبآو ةميزخ نباو « هجام نياو «ء هل ظفللاو ىئاسنلا هاور )3

 . دانسإلا حيحص : لاقو ٠ مكاحلاو
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 اهب َدَبَيَط ًءاكّرلا ئطعأو « ًاليبس هيلإ ٌعاطَتْسا نإ َتيبلا جَحو « ٌناضمر
10 : 

 يف لكي هللا لوسر عم ٌتنُك : لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو
 « هللا لوسر اي : تلقف ءريسن نحنو ٠ هنم ًابيرق موي تحبصأف رفس
 نع تلأس دقل 9 : لاق ؟رانلا نم ينُدِهاَُيو « ةنجلا يحد لمعب ينربخأ
 : ًائْيَش هب ُكِرْشت الو هللا ٌدُبْعَت : يلع هللا ةرسي نم ىلع ٌديسَيل هنإو « وبظع

 ىو كيلا حححتو « َناضَمَر ُم موصتو ؛ ةاكزلا ينؤتو ةالصلا ميقتو

 . ثيدحلا

 اههجو ىلع اهب ىتأو « اهاَّدأ نمل ٠ ةنجلاب لكي انيبن لّمكت دقو
 يه ام : تلق ٠ ةنجلاب كل َلمكَأ تسب يب اوُلمْكا ١ : لاقف « حيحصلا
 . ْنَطَبلاو « ُجْرَقلاو « ةّئامألاو . ةاكزلاو « ةالصلا : لاق ؟هللا لوسر اي
 . ©0« ُناسّنلاو

 : لاق ؟ةنجلا ليدي لمعب ينربخأ : لاقف كي انين لجر لأس دقو
 ٌلِصتو « ًةاكزلا يتؤتو « ةالصلا ميقتو « ًائيش هب ٌكِرْشَن د ال هللا دبعت »
 (5)ع رلا

: 02 

 ا يل ل لاق هنأ ٍةياور يفو
 ةاكزلا ىت ةؤتو « ةبوتكملا ةالصلا ُمِيِقْنو : ًاعيش هب ٌكِرْشَت ال هللا لبعت »

 لع ةيرا ال: هديب يننقت يذلاو + لاق 4 َناَضْمَو َمْوْصَتوَم ةضورقملا

 . ديج دانسإب © ريبكلا ١ يف يناربطلا هاور 220

 . هجام ع نباو يئاسنلاو ء هححصو يذمرتلاو دمحأ هاور )3(
 . ةريثك دهاوش هلو ٠ هب سأب ال دانسإب « طسوألا ١ يف يناربطلا هاور 2

 . ملسمو يراخبلا هاور )0



 ٍلجَر ىلإ رظْنَي نأ ُهَدَس نم : كلك يبنلا لاق لَو اًملف « هنم ْصُقنَأ الَو اذه

 . 97« اذه ئلإ ْرظْنيْلَف « ةَنَجلا ٍلْهَأ نم

 : لوقيو لهأ وذو « ريثك لام وذ هنأ خيي بنلا ىلإ ٌلجر ءاج دقو

 : ِةِكَي هللا لوسر لاقف ؟ ُثْفْنَأ تك و كفا هك هللا لوسر اي ينربخأ

 ٌفرغعتو « َكَءاَب نع اال نس ةاكرلا عربا

 هكر | . 27« لِئاَّسلاو « راجلاو « ِنْيِكْسِمْلا ّقَح

 رمي ملسملا َّنأ : ىنعملاو « لكي لوقي اذك « مالسإلا ٌةرطنَق ٌةاكزلاو

 ريغو « اهرْبْعَي يكزملاو ٠ منهج نتم ىلع ٍدودمم رسج ىلع ةمايقلا موي

 . منهج ران يف طقسيف روبعلا هّنكمي ال « اهيلإ لصي امنيح يكزملا

 مالسإلا ّنأ ب انربخأ دقو « ةينامثلا مالسإلا مهسأ ٌدحَأ ٌةاكزلاو

 ٌةاكزلاو ء ٌجهس ٌةالصلاو (ٌمُهَس ٌمالسإلا : ٍوُهسأ ةيناَمَك 202

 . ْمُهَس فورعملاب رمألاو « مهس ِتِئَبلا م ّجَحو ٠ مهس موصلاو ( مُهَس

 ند طنو ١ ريجرشا ليف ف ءاهجلاد اورج كسلا نع يو
 زل

 «هلمهسال

 . هّرش هنع بهذ دقف « هلام ةاكز ْىّدأ نم َّنأ : ةاكزلا لئاضف نمو

 . 7*2« هْذَش ةنع َبَهَذ ْدَّقَف « هلام ًةاكز ىَدَأ ْنَم » : لع لوقي

 )١( ملسمو يراخبلا هاور .
 حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور (؟) .

 ) )8يركشيلا ءاطع نب ديزي هيفو « ًاعوفرم رازبلا هاور ٠ ثيدح نم ىلعي وبأ هاورو
 حصأ وهو ةفيذح ىلع ًافوقوم يورو .ًاضيأ ًاعوفرم يلع ٠ ينطقرادلا هلاق

 هريغو .

 ) )4يف يناربطلا هاور ١ ؟ هحيحص » يف ةميزخ نباو « هل ظفللاو « طسوألا .
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 كنع َتبهذأ دقف « َكِلاَم ةاكز َتيّدأ اذإ ١ : مكاحلا دنع ٍةياور يفو

 ملسم طرش ىلع حيحص _ لاقو 1 ( هّرش

 الف هربق يف هب هبحاص ٍبَّذعُي مل يأ 3 (« هّرش هنع بهذ )» َّ ىنعمو

 : يكزملا ريغل لي لاق امك ٠ هبَّذعُيَو هُعدلَي عرقأ ًاعاجش هل ُلَئَمُي

 ُهَل َعَرْقَأ ًاعاَجش ةمايقلا موي ُهل َّثُم هتاكز دؤي ولف ًالام هللا هاتآ نم ١
 : لوقي مث «  ِهَِقْذِش ينعي  ِهْيَتمِزْهِلب لُحَأَي َمُث «٠ ٍةَماَيِقلا موي ُهُفَوَطُي ِناَنبِْبَر
 ني هللا مهلتا< آمي َنوُلَحِبي َنِذْلأ نبسحياَلَو » : كب الت مث , َكرْنَك نأ َكِلاَم اَنأ 0 ا لص حرص ع #1 جرس ع عم ب رع 070 ا ساو 2 41 ما م
 ع سن ع هل ع لس عم سعر را ل لس د خي ال ا د هل هل ع كس و م
 ُثاَريم لبو ٌةَسْليَقْلا موي وب أولي ام َنوُقَوطيَس مط رس وه لب مهل ارح وه ِهِلِضَف

 . 261٠ : نارمع لآذ "04يوم نيرو تكمل
 يأ : « ناتبيبز ) : ىئعمو , ًاركذ ةيح يأ 2 «ًاعاجش ) : ىئعمو

 ًاريخ وه مهلخب ءالخبلا نبسحي الو يأ : ةيآلا ىنعمو « هيقدش يف ناتدَز
 . مهيلع باقعلا بالجتسال « مهل رش لخبلا لب « مهل

 ىنعم وهو © دب أولي ام َنوُكّوطِيَس # : ىلاعت لوقي ةيالا يفو رب سس لس ل رع . - سا هك .
 يِف ًاعاجش هللا ُهَلَعَج الإ . هلام ًةاكز يدَوُي ال لُجر ْنِم ام » : ِي هلوق

 . « ةمايقلا موي ِِقَْع

 . عايضلاو ةقرّسلا ّنم ٍلاومألل ٌعينم نصح ٌةاكّرلاو

 , ِةَقَدَّصلاب مكاَّضْرَم اوُواَدو « ٍةاكزلاب ْمُكَلاوْمَأ اوُنّصَح ١ : قلك لوقي
 و يل

 . 20« عْدَضَتلاو ِءاعّدلاب ءالبلا جاومأ اولبقتْساو

-_- 

 . يراخبلا هاور )0غ

 نم ةعامج نع امهريغو يقهيبلاو يناربطلا هاورو « ليسارملا يف دواد وبأ هاور (؟)

 . هيشأ لسرملاو ٠ ًالصتم ًاعوفرم ةباحصلا
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 اوُدوَت ْنَأ مكمالسإ َمامَت َّنِإ :  كلك لاق « نيّدلا رومأ ٌمامَت يه ٌةاكّرلاو
 : دا مُكِلاومأ ةاكَر

 يذلا لاملا َّنأل « زنكلا مسا لاملا نع يفنت اهنأ : ةاكزلا لئاضق نمو
 َدَصَصِفْلاَوبَهَّذلا تر وُرنْكَي حردلاو» : ىلاعت هللا لاق , زنكلا وه ىَّكَرْي ال
 ران ف اهيل حجب مي () يبل ٍباَدَصِ مُهَرََبم هلأ ليس يف اوفي الو

 كرش ترك اًماَدَه مُهْروُهظَو َييْوَجَم حُهْهاَجي اهب كوك قمه
 . مهم 4 : ةبوعلا] كس وْرتكَت تنك اَمأوقوذف

 « هتاكر ىدؤت « َنْيِضَرَأِمْبَس َتْحَت ناك نإو لَم ُلُك » : ُْكَي يبنلا لاق

 . ©" ٌرنك وهف « ًارهاظ ناك نإو هتاكز ئّدّوَت ال لام ُلكو « زْئكب َسيَلَ

 يأ : هنع هللا يضر دوعسم نبا لئُس دقف مالسإلا تاجرد يناث ٌةاكّرلاو

 . "”"ةاكزلا : لاق ؟ّيأ مث : لاق « ةالصلا : لاق ؟لضفأ مالسإلا تاجرد

 لاق : ثيدحلا يف ءاج امل . ناميإلا ّمْعَط َمِهَط دقف اهادأ نمو

 هللا دبع نم : ٍناميإلا َمْمَط ّمِعَط دقف َنُهلعف ْنَم ثالث » : هيلي هللا لوسر

 ةدِفار هّسْفَت اهب ةييَط هلام ًاكز ىطغأو « هللا الإ لإ ال نأ َمِلَصو «هّدحو

 طَرَشلا الو , ةّضيرملا الو « ةَئِرَّدلا الو « ةَمرَهلا ٍطعُي ملو « ماع ّلك هيلع

 ملو « ُهَرْيَخ فلاشي هَل هللا نإف ٠ مُكلاومأ ٍِطَّسو نم نكلو « ةمِيْيللا
 كل هدركي كوم

 ) )1١رازبلا هاور .

 وهو رمع نبا ىلع ًافوقوم هريغ هاورو « ًاعوفرم « طسوألا ١ يف يناربطلا هاور (؟)
 . حيحصلا

 . هب سأب ال دانسإب « ريبكلا ١ يف يناربطلا هاور (*)

 5 دواد وبأ هاور 0



 ىطعي هنأ : هانعمو « ةناعإلا وهو « ِدْفَرلا نم « « هيلع ٌةدْفاَر ١ : هلوق

 . عنملاب هل اهئيدَح مدعو اهبيطب اهئادأ ىلع هنيعت هسفنو ةاكزلا

 لاملا نم ةليذّرلا يهو -ءارلاو ةمجعملا حتفب : « ٌطَرّشلاو ١
 ءابرجلا : « ةترّدلاو » . امهوحنو ءافجعلاو ةَئسملاك

 ىوقتلاب ةقدّصلا ىلع ٍلمَعلا ّلِضف
 نيملسملا نم ةاكزلا عمَّج يف هدهج لذبي يذلا وه ةقدصلا ىلع َلِماَعلا

 : ةّماعلا حلاصملا يف اهقافنإ يف مامإلا ٌفّصتيف « لاملا تيب ىلإ اهلصويل

 « هللا نيد رصنل دهاجملا ُباوَت ِهُباوَّتو « ناسحإلاو ةناعإلاو ةدعاسملاو

 . ُهُدجأ فعاضملا

 يِزاَعلاك , ىلاعت هللا ِهْجَول ٌقَحلابٍةَقَدَّصلا ىلع ُلِماَعلا :  لك لوقي
 . 2" هِلْهَأ ىلإ َّمِجْرَي ىَّنَح لجو ٌزعرهللا ليبس يف

 ئطغَأو « ٌّقَحلا َدَخأَف َلمْعّتسا اذإ ٌلماعلا » : لك هللا لوسر لاقو

 . ''"« هينَب ىلإ مجري ىتح هللا ليبس يف ٍدِهاجملاك ْلَرَي مل « ّقَحلا
 تراكلا يلا" للك هبا لوسإر لاق: نيتك رح وب لماقلا اكنيكو

 . "7 َّحَصَن اذإ لماعلا ٌبْسَك

 . تاقدصلا ظفح يف ٍةنامأ نم هب موقي امل نيقّدصتُملا باو لثم هلو

 . اهلهأ ىلإ اهلاصيإو

 يف ةميزخ نباو هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ءهل ظفللاو دمحأ ا )01(

 . نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو « © هحيحص »
 . فوع نب نمحرلا دبع نع « ريبكلا ١ يف يناربطلا هاور )2,0

 . تاقث هتاورو دمحأ هاور 0
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 ٠ : لاق هنأ لَك يبنلا نع هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نعف

 هّسْفَن هب َةَبَيَط ًارْكَوُم الماك هيِطْمُيف هب َرِمأ اَم ُلُقْنَي يذلا م َنيمألا َمِلْسُملا نزاخلا

 نا ريق دنضتخلا ٌدِحأ ظ هبَرِمُأ يذلا ىلإ ُهَعَف ليف

 ١١ دلل لوقي 2 ةنجلا لهأ نم وهف َ هبقارو هللا ىقت ةثا اذإ لماعلاو

 ْنَم الإ « ٍراَثلا يف اًهَلاَمْع َّنِإَ ظ هبِراَمَمو ضزألا ُقِراَشَس مكيلع ُحَتْفتَس

 000 نامل لجو َّزع هللا قنا

 د
 0 كي

 5 دواد وبأو ملسمو يراخبلا ةأور )0غ(

 ١ دمحأ هاور 0١



 وب 2 و 2 0 - 0 8

 نيقدصتملا لضفو ةقدصلا فرش

 0 : ةَم دي و يل

 نم م ًةحلاص ًةلمج ٌتعمجج دقو 2 ةدحنلا انارتلاو :دييعلا 00

 : يتأي اميف هللا ءاش نإ اهركذأ كلذ

 , اهأوسأو قالخألا لذرأ اهب هللا ٌُبِهَدُيَو يمل يف ديزت ةَقدّصلا

 2 ؟ ةتيِم ٌعَتْمَت 2 دو رْمُملا يف ذيرت مِلْسُملا قد 0 0 : هك هلال

 . « َرْخَملاو َرْقْفلاَو َرْبكلا اهب هللا ُبِهْذُيو

 2 تاحلاصلا لامعألل قفوي نآب'.:ةيف ةكرتلا + رمعلا ةدايزب ذارملاو
 . ةريثك تاونس يف هريغ ُهلمعَي ال ام ريخلا نم ةليلق ٍتاونَّس يف لمعيف

 : كلي لاق . تادسفُملا هنع عفدتو هكرابتو لاملا يف ديزت ةقدّصلاو
 . 230( لام نم + ةقَدَص تنصت اه:

 ةكربلاب ٌروبجُم ةروصلا يف لاملا يف لصاحلا ّصقنلا َّنأ : ىنعملاو

 نكل « هتروص تصقن نإو هنأ وأ « ةداعلاو ٌنسحلاب ٌكَرْذُم اذهو « ةيفخلا

 . هصقنل ِةِباَج ةرخآلا ىف هل ٌدعملا هباوّت

 : ملسم هاور 02(
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 ةرمت قشب ولو رانلا اوقتا ١ رانلا نم باجح ةقدصلا
 : لوقي كي هللا لوسر ٌثعمس : لاق هنع هللا يضر متاح نب يدع نع

 ًاباجح يأ « ةياقو اهنيبو مكنيب اولعجا يأ « 4 ٍةَرْمَت ٌقِشِب ولو َراَنلا اوقّنا
 يأ « اهبناج يأ ةرمت قش * « ًادج ليلق ٍءيشب قدصتلاب ءاقثالا ناك ولو

 . ليلقتلل انه ولف « كلذ قدصتملا رقتحي الف . ديفُي هنإف اهفصن

 لهأ توق بلاغ رمتلا نأل « ماعط ةمقلك اهريغ نود ةرمتلا ركذ دقو

 َنيِذُي ٍتنئَسمأ نإ 8 « بونذلا وحم نع ةيانك رانلا نم ءاقثالاو ( زاجحلا
 . « اهُحمت ةنّسحلا ةئيّسلا عبّنأ ١8114 ١ : دوه] 4ٍتاَتيّسل

 + لك اميولو قدصتلا لع ةعوست : ةلمجلابو
 مكتيب اولعُجأ » : ًاعوفرم ديبع نب ةلاضف ثيدح نم يناربطلا يفو

 « ةرمت ٌقشبولو ًاباجح راثلا َنيِبو

 مكّدحأ قتيل ١ : حيحص ٍدانسإب ًاعوفرم دوعسم نبا ثيدح نم دمحألو

 « ةرمت ٌّقِشِب ولو َراَنلا هّهْجو

 ولو رانلا ّنِم يىِرِيَمْسَأ ةشئاع اي 9 : نسَح ٍدانسإب ةشئاع ثيدح نم هلو

 . « ٍناعبّشلا َنِم اهّدسَم عئاجلا نم دست اهّنإف « ٍةرمت ٌّنِشب
 طفلا ليتنا و هوضت « يدسلا رك بأ هفليدنع نتن ىلع ألو

 كلذ يف امهنيب عماجلا نأكو ؛ ٍناَعْبْشلا َّنِم اهّمِقوم عئاجلا نم ٌعقت »
 : اهتوالخ

 ُكْنَع ينغَأ ال ءرللا نم ِكَسْفَن يرّتْشا ٠ ةشئاعاي ١ : ٍةياور يفو

 . ©« ةرمت ٌقشب ولو ًائيشرطا نم

 َّنِإف اوقّدصت » : ِهلَت هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع : ٍةياور ىفو

 . « ٍراَثلا نم مككاكُ ةقدٌصلا
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 ولو ٍراَنلا نم يبجّتْحَأ » : ةشئاعل لاق ِكَب هللا لوسر نأ : ٍةياور يفو

 . « رمت ُّقِشِب
 ةباجح راتلا نيبو مكتيب اولعُجا » : لاق ِدلكي هللا لوسر َّنأ : ٍةياور يفو

 ؛ ٍةَرْمت ٌقِشِب ولو

 نم ّقدصتملا رّثسَي ةقدصلا نم ريسيلا َّنأ ىلع لدت ثيداحألا هذهو

 . اهدئاوف ٌدحَأ اذهو « رانلا

 تمظَع امهم بونلا رّمكُت ةقدّصلا

 هللا يضر رذ يبأ نعو . « ةئيطخلا ٌءيِفَطُت ةَقدّصلاو ٠ : ثيدحلا يفف
 يف هللا دّبعف ٌليئارسإ ينب نم ٌدباع َدّبعت » : اكو هللا لوسر لاق : لاق هنع

 نم بهارلا فرشأف « تّرضخاف ٌضرألا ترطمأف « اماع نيتس ٍةَعمْوَص
 ٌففِيِغَر هعمو َلزنف « ًاريخ ُتْدَدْزاَف هللا ثْركذف ُتْلَرَ ول : لاقف « هتعّمْوَص

 ىتح هُمّلُكَتو اهُمّلكُي َلَّزي ملف هاربا ةتبقل ضرألا فارغ امتيق ©: ٍناقيَر وأ

 نأ هيلإ امؤأف لاس ءاجف « ُمِحتْسيَردَغلا لّرنف هيلع َيِمْعَأ مث ٠ اهّيِشغ

 0 ا . ٍنيَمِبِعْلا دع

 ةتانسح ْتحَجَرف هتانّسح َعم ِناَفيغَّرلا وأ ُفيغَرلا عِضُو مّن ا

 يف هللا َدّبع ًابهار ّنِإ » : 527111

 اهعقاوف اهيلإ لّرتف « هبنج ىلإ ْتلَرنف ةأرما تءاجف ةنَسأ ننس هّيعموص

 هدي ال نالت ديف قرأن ادجيتتم آف تره هذي ىف طيش 6 ولايل تس

 ْنَع َرَخآ ىطغأو هفضن هنيمي ْنَع الجر ىطغأف ككل نع ياسو انيق

 ةراخلا معز ندعو نمل فاعلا كلما هلأ كفوو هنقن واني

 . ©« هحيحص 7 يف نابح نبا هاور 203(
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 ُفيغَرلا َعِضْو ْمُث . - ةّئسلا ينعي  ثَحبجرف مك يف ُةََّسلا ْتَعِضْوو ِةَّقك يف
 . ةّتّسلا فيغرلا حجر ينعي . 207( حَجَرف

 نب بعكل لوقي لَك هللا لوسر ب هنأ هنع هللا يضر رباج نعو

 ةفدضلاو:( 2 مايطلاو ذات: هالَصلا « َةَرْجَع نب ُبْعك اي » : ةرجُم

 ُساَّنلا « َةَرْجُع نب ُبمك اي ه َراَّنلا ُءاملا ٌءىِفْطُي امك ةئيطخلا ٌءيِفطُن

 : لك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةرجُ نب بعك نعو
 ٌراَثلا « تحس ىلَع ابن ٌمّدو مخل ةّنجلا ٌلْخْدي ال هّنِإ « ًةَرْجُع َنْب ٌبعك اي»

 هيفن ِكاكف يف ٍداغف « ٍنايداغ ساّنلا ًةرجع نب ٌبعك اي « هب ئلؤأ
 ُمْوّصلاو « ُناَبْرُق ٌةالَّصلا « َةَرْجَع َّنْب ُبْعَك اي « اَهُقِيْوُمَف داَغو ٠ اهم

 . "”«اَمّصلا ىلَع ٌديِلَجْلا ٌُبَهْذي امك ةّييطَخلا ءيِفطُت ةقدصلاو ٠ ٌةَنُج

 « رفس يف كو يبنلا عم تنك : لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو

 َكْلُدَأ الأ » : 0 ب - لاق مث : هيف لاق نأ ىلإ ثيدحلا ركذف

 2 - مؤصلا : : هلال يشع نيل تلق ؟ريخلا باوبأ ىلع

 206 َراَنلا ٌءاملا ءىفطي امك ةئيطخلا ؛ىفطت ةقّدصلاو

 مهو « ٍةرهاط ِةَب ٍةيكَز حاورأ نم ٍرهاط يكز ِءاعدب ٌلومْسَم قدصتملاَو

 . فلتلاب كسمُملا ىلعو فلخلاب قفنملل موي ُّك وُعدَ يتلا ةكئالملا

 : ًافلت ًاكِسْمُم طعأو « ًافّلخ ًاقِفنُم ٍطعأ مهللا : لوقت

 ) )1١يقهيبلا اهاور .

 . حيحص دانسإب ىلعي وبأ هاور (؟)
 . ؟ هحيحص ١ يف نابح نبا هاور (9)

 . رباج ثيدح نم نابح نبا دنع وهو حيحص نسح ثيدح : لاقو يذمرتلا هاور )2(
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 . سمشلا رح نم َّلِظ ال موي « ةمايقلا موي هتقدص ّلظ يف ٌّقدصتملاو

 ِدبَِكَع هللا لوسر عيب : لاق رماع نب ةبقع نع ثيدحلا ف ءاج امك

 . * ساَلا نيب ىضُقُي ىتح « ءيكدص لف يف هىرملا لك » : لوقي
 درا وم ضو هرب 0

 0 0 : قاَصبوأ دك ولو « ءيشب هيف قصت . وي كيما

 . ّرشلاو ءالبلا ميظعل ةعفادو « ءوُسلاو قّدصتملا نيب ٌميِنَم ٌّدس ٌةقدَصلا
 ًاباَب نيعبس دست ةقدصلا » : لي هللا لوسر لاق : لاق جيدخ نب عفار نعف

 « ريثكتلا ٌدارملا لب « ديدحتلا نيعبسلاب دوصقملا سيلو « 2"!« ِءوُسلا َّنِم

 ةردابملاب ِدَي ىبنلا انرمأ دق كلذلو « هعاونأب َءوُّسلا دست اهنأ : ىنعملاو

 . راهنلا لوأ يف اهميدقتو ةقدصلا لعف ىلإ

 اوركاب » : ِدكَي هللا لوسر لاق : لاق بلاط يبأ نب يلع نعف

 نوكت ةقدصلا ّنأ : كلذ ىنعمو « 27« اهاّطختَي ال البلا َّنإف « ِةَقَدّصلاِب

 . اهادعتي نأ ٌعيطتسَي الف « ءالبلا مامأ ميظعلا ّدَّسلا لثم

 ىلع حيحص :لاقو مكاحلاو «امهيحيحص» يف نابح ن نباو ةميزخ نباو دمحأ هاور 03(

 .ملسم طرش

 عمجم يف اذك فيعض وهو . بيعش نب دامح هيفو « ريبكلا ١ يف يناربطلا هاور (؟)

 . ٠١9/7 دئاوزلا

 اذك . فيعض وهو دمحم نب هللا دبع نب ىسيع هيفو 4 طسوألا » يف يناربطلا هاور (9)

 . ١١١ /” عمجملا يف

 *؟ ١6



 نبا ع6

 اهنوُهَأ واللا جارنا ني امون نع عت دلل" : ةياور يفو

 1 207( ُصَرَبلاو ٌماذلا

 « تاهاعلاب َنْبَمَذَي ِتاوَدَّعلاب ثاقّدصلا » : ىرخأ ةياور يف ءاج دقو
 راهنلا لوأ ٌةَقدَّصلا 1 دارملاو 2 ةوحضلا ةودُغ عمج : « تاودغلا او

 . ةفآلا يهو « ةهاَع عمج : « تاهاعلاو »

 لدي وهو « ةيويندلاو ةينيدلا تافآلا لمشي ام ٌدارملا َّنأ : رهاظلاو
 كلم ك6 لاملا ةنتف نم ةمالسلا : ةقدصلا دئاوف نم َّنأ ىلع

 هحور هلل ملسأ | دقن : "قدصتو نتا نم نأ ىو + رز 4 ةَنَح حدك

 . ًاقح هللا دبع راصف « هحور ليدع وه يذلا هلامو

 ًاعوفرم ةريره يبأ نع كلذ ءاج امك ٠ ِءوُسلا ةّتْيِم ُعَنْمت ةقدملاو
 اهيلع نوكي يتلا ةلاحلا : ِءوُسلا ٍةتيمب دارملاو « « يعاضقلا هاور ”

 . توملا دنع ناسنإلا

 نم هتلئاغ ُنَمْؤت الو « هتبقاع ُدّمْحَت ال ام اهب دارأو : يتشبروُتلا لاق
 للعلاو « قلقملا ملألاو « عجوملا بصولاو « ِقْدّملا رقفلاك . تالاحلا

 هيلعو هل امع ةلغاشلا لاوهألاو « ركذلا نايسنو ةمعّتلا نارفُك ىلإ ةيضفُملا

 . اهوحنو

 يتقن غلا ووش اه رشا توف ريس ذا كوكل يبيطلا لاقو

 . ةرخآلا يف باذعلا نم ةبقاعلا ٍةماَحَوو

 اهعفدتف ءوسلا ةتيم هل ُرَّدقُي دبعلا َّنأ ُهانْعَم سيل : ةعزُرز وبأ لاق

 هل ترّدَق نمف : ةردقم تاببسُبلا َّنأ امك ٌةرّدقم ُبابسألا لب . ةقدصلا

 عمجم يف اذك فيعض وهو بيعش نب دامح هيفو « ريبكلا » يف يناربطلا هاور 03(

 . #/١86 دئاوزلا
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 هل ردقت ءوسلا ةتيِم هل رّدقت مل نمو « ةقدّصلا هل رّدقُت ال « ءوشلا ٌةتيم
 . ةقدصلا

 . توملا ببسي ةبوعٌصلا يف نوكت دق ءوسلا ٌةتيم : يرماعلا لاق

 نيّدلا يف ٍةلاح َءوُس نوكت دقو « اهوحنو 00 ٍبنَج ِتاذو : مدهك

 اهعقدل ةقدصلا ىلع ٌثحف « ةريبك ىلع ٍرارصإ وأ كش وأ ٍةعدب ىلع هتومك

 لكَ هللا لوسر َّنأ : دعا دي نم اكو كت ب قار نمو كلذل

 . ٍرمعلا يف ٌةدايز ٌدِبلاو « مؤ زش ىاحلا# ريموح ءايق دكرملا نكح : لاق

 . « ِءرَّسلا ةّنْيِم يقت 7 ل

 هللا نذإب هّلُك اذهو ١ ٍءوْسلل ملاك مظعأو . ءالبلل عفاد ٌريخ ةقدصلاف

 اهريغو ةقدصلا امّنإو « ةقيقحلا يف ٌمفانلاو ٌناملا وهف ٠ م« يلاعتو ةناحتييم

 نإف «٠ هردقو هللا ءاضقب ءوّسلاو هشلاو ءالَملا ناك اذإف «٠ كلذل تاع

 وهو هلي يبنلا انربخأ اذكه . ًاضيأ هردقو هللا ِءاَّضقب كلذ ٌمفدت ةقدصلا

 وه « ءالبلا رّذقو ىضق يذلاو « ئحوُي ّيحو لإ وه نإ ىوهلا نع قطني ال
 . كلذ ٌعفدت ةقدصلا نأ رّدقو ىضق هنأب انربخأ يذلا

 ّببس نوكتو « تاجاحلا يضقتو « قزّلا ةّعس ٌبلجَت ة ةقدصلا ٌةرثكَو

 . لومأملا لينو ءافشلاو حاجنلاو زوفلا

 لكي هللا لوسر انّبطخ : لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع َيوُر
 لامعألاب اوُردابو ٠ اوتومت نأ َلْبق هللا ىلإ اوبوت « ثساَنلا اهّيأ اي ١ : لاقف

 مكركذ ةرثكب مك نيبو مكنيب يذلا اولِصو « اولَغْشَت نأ لبق ٍةحلاَصلا
 1و او متت وارق رد ةينالعلاو ّرسلا يف ٍةقدَّصلا ةرثكو « هل

 ًاناطيش نيغس اهن رف + ناظطيشلا تننأ هتقدصب ُمْغْرُي قّدَصتملاو

 . اونتغتو مكتوعد بجت : اوريجت ىنعمو ءهجام نبا هاور 2030
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 ٌةديرُب نعف . قدصتلا كرت هل َنونيزّيَو « اهئادأ مدع ىلع نوصرحي مهلك
 نم ًائيش ٌلجر ٌجِرْخُي ال » : لكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر
 . 200« ًاناطيش َنيعبس ئَيخَل اهنع كفي مي ىتح « ةقدصلا

 لا ل ل
 , 0 اهنع نيني لك ( ًاناطيش حيوبس يخل اهنعكافي

 نيكسملا ةلوانمو « هدلوو هلهأ ىف لجرلا ةنتف رْفَكَت ةقدّصلا َّنأ ءاجو
 رو اطيح دقن از: وضرر عبق نع راش ناك كلذلو دو ةوشلا ا ةنيقن نكت
 اج اذإ ناكف ءرمت هيف ًءانإ هدنع عضوو « هترجح باب ىلإ ةالصم

 « هلوانُي ىتح طيخلا يفرطب ذخأ مث رمتلا كلذ نم ذخأ . مّلسف نيكسملا
 ةتيم يقّت نيكسملا ةلوانُم : مهل لوقيف « كيفكت ٌنحن : نولوُقَي هلهأ ناكو
 :ةوشلا

 ُفَعاضتت ُلاَزَت الو ٠ نيكسملا دي يف عقت نأ لبق اهباوّت بتكُي ةقدصلاو
 اهّنإف ء َقَّدَصَت نع و مو م

 . « ٍدْحُأ لَبج َلْثِم َرْيِصَت ىَّنح هل اهيرُيَو ٍنْمْحّولا دي يف ُعَقَت

 - ا
 5 اا
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 » روبقلا 2-1 ةقدصلاب ٌعفدي ىلاعتو هتاحبس هللا َّنأ : كلذ ىنعمو

 ) )1١هحيحص 7 يف ةميزخ نباو رازبلاو دمحأ هآور « :

 . يقهيبلا هاور (؟)

 .ةعيهل نبا هيفو «يقهيبلاو «ريبكلا» يف يناربطلا هاور ()

 ن6 ١



 ملاوعلا لمشت ٍةقدصلا ةعفنم َّنأ ىلع ٌليِلَد اذهو « ةمايقلا موي لبَق كلذو .

 . خزربلا ملاعو « ةرخاآلا ملاعو « ايندلا ملاع : ةثالثلا

 انك + دفاع الفن لضتلابو + اذناك اريخ رتخلاب ةزهرت ىديتملاو

 قِقنأ ققْنَأ يدبع اي : هناحبس قحلا لوقي يسدقلا ثيدحلا يف ءاج

 َضَوِع فلْخُيَو كيلع عّسوُي : يأ « قفنُي قفنت نإ يأ « هيلع قفتم (« كيلع

 . ةلكاشملا ليبَس ىلع قافنإلاب هنع رّعف . هقفنت ام

 ةيَخ ُْيَخ َلْضَفلا َلْذَبت ْنَأ َكّنِإ « َمدآ نبا اي» : لاق هنأ لكك يبنلا نع ءاجو

 : ُلوعت ْنَمب أداو ؛ يقافك ىلع ْمالَ الو ع كل ةش * هكسمت نأو « كل

 . 230 ئلْفّسلا ٍديْلا َنِم ُديخ ايِلُعلا ُديلاو

 « ديعّس ٌةرمعو « ٌديِغَر ُهشيَعَف « ةيهلإلا ُمَعّنلا هيلع ُعَباَنَت ٌقّدصتملاو
 ,ليخبلا لْثم » : لاق لك يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج امك . ديمح ُهلاَحو

 . امهيقارت ىلإ امهّيِلُث نم ٍديدح ْنِم ٍناَتُج امهيلع ٍنيلجر لثمك قِْملاو

 هناثي نفت يتحول لع ترو ىآ شتم الإ فنك لق و قفنملا اًمأف

 ٍةقلح لك ثمزل الإ ًائيش َقِفَني نأ ُديِرُي الف  ٌليخبلا امأو « هرَثَأ َوُفعتو
 : 11 2 اير ماك

 : انه هب دارملاو « هرتسو ءرملا نأ ام : - ميجلا مضب  ؛ نجلا »

 0 لا ٌعْرِدلا

 لك تمر + ققي نأ ةارآ املك ليكبلاو ه!هيديو ةيلصر ناتي رجم يح

 هقزرو ىلاعت هللا معن وي هبش ٠ عسنت الو اهعّسوُي وهف ٠ اهناكم ٍةَقلَخ

 ْمَعّنلا هيلع ْثعسنا قمن املك ٌقفنملاف ٠ « ِةّبَجلاب : ةياور يفو « ةّنجلاب

 نأ دارأ املُك ليخبلاو « ًالماش الماك ًارْيَس ُهَرُست ىتح ْثََقَوَو « ْتْعَبَسو

 + مناسع ةاوز 41
 . ملسمو يراخبلا هاور 0ع
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 ديزي نأ بلطي هعنمب وهف . صقنلا ٌفوَُخو ُصْرِحلاو حشلا هعنم « قفني

 . ةرتس موُرَي ام هنم رتست الو معنلا هيلع عستت نأو « هدنع ام

 روحي نأو « هتبتر غلبي نأ لقاع لك ىنمتي ٌدوسحم قدضصتملاَو

 رمأ اذهو .٠ نوّدجملا نراضو نوسفانتملا سفانتي اذه يفو ٠ هتجرد
 هللا هاتآ لجر : نيتنْثا يف لإ َدّسح ال » : كك لاق . ريخلا يف هنأل ٌدومحم
 اهب يضفي وهف « ةمكجحُهللا هانآ ٌلجرو « ٌقحلا يف هِتَكَله ىلع هطّلسف الام
1 0 

 . نيتلصخلا نيتاه ئدحإ ىلع لإ ٌّدحأ َطَبعُي ال نأ يغبني : هانعمو

 . « نّيَّْلا ىف الإ دسح ال ١ "”ةياور يفو
 هللا هاتآ لجر ١ : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع ٍةياور يفو

 ُهَقْفْدُي وهف لاملا هللا هاتآ ٌلجرو «٠ راهّنلا ًءانآو ليلا َءانآ هب ٌموقي وهف َنآرقلا
 ) ٍراَّنلا ًءانآو ِليّللا ًءانآ

 وهف نآرقلا هللا همّلع ٌلجر : نيّتنثا يف الإ دسَح ال » : ""ةياور يفو

 لثم ثيتؤأ يتبل : لاقف هل ٌراج هعمسف , راهتلا ءانآو ليْللا انآ هولتي

 يف هكِلْهُي رهف الام هللا هانآ ٌلجرو ٠ ٌلمعَي ام ّلثم ُتلمعف ٌنالف يت وأ ام
 ّلثم ٌتلمَعف نالف كينوأ ام. لنم تنير يتبل  لجر لاقف : ّقحلا

 . « ٌلمغيام

 اهرجأ َّنإف « محّرلا يود ىلع تناك اذإ اهنأ : ةقدصلا لئاضف نمو

 )١( هيلع قفتم .

  (0رمع نبا ثيدح نم نابح نباو هجام نباو يذمرتلاو ناخيشلاو دمحأ اهاور .

 ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلاو دمحأ اهاور ةرف] .



 : لاق كي يبنلا نع هنع هلل ئضو 2 نب ناملس نعو « ٌففعاَضُم

 ةقدص ::ناتن رمحولا يوُذ ىلعو « ةقدص ٍنيكسملا ىلع َةَقَدَّصلا »

 ظ "7 00

 ةَقدّصلا َّنإ ٠ : كك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو

 . 7« نئَتوَم اَهْرْجَأ ْفَعَضُي « ٍةَبارَق يذ َنَع

 ؛؟ امهيتعحص يف نابح نباو ةميزخ نبا « هنّسحو يذمرتلاو يئاسنلا هأور )١(

 ىلع ةقدصلا » : لاق مير نبا ظفلو « داتسإلا حيحص : لاقو مكاحلاو

 . « ٌةَلِسو . ةقدص « ِناََّقدَص بيرقلا ىلعو ٠ ٌةَقَدَص نيكسملا

 . رحز نب هللا ديبع قيرط نم « ريبكلا » يف يناربطلا هاور (؟)
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 مالسإلا ٍلاّصخ ٌريَخ ماعطلا ٌماعطإ

 يال ا وا لاقل وكر لا يل و
 معطت ١ : لاق ؟ديخ - مالسإلا يأ كي هللا لوسر لأس ًالجر َّنأ ثيدحلا
 . 9)91 قوعت مل نمو تفر نم: ىلع مالشلا أرتو:# ةاعلطلا

 هللا ىضر ةريره وبأ لوقي « ةنجلا ىلإ ةلخدُملا لامعألا ىجرأ نم وهو

 . ينيع ثّوقو ء يسفن ثباط كّديأر اذإ نإ ءرهلا لوسر اي تلق : هنع

 ينزبخأ : ٌتلقف « ءاملا نم قل ءيش لك ١ : لاق « ءيش ّلُك نع ينبنأ

 ؛ السلا شفأو ٠ َمامطلا مهطأ : لاق « ةنجلا ٌتلخَد ُهَتْلِمع اذإ ءيشب

 '« مالسب ةّئجلا لخدت « ٌماين ٌساَنلاو ليللاب ٌلصو ء َماحرألا لصو
 اركناو م عاملا اويواكاو  نيسرلا"اردعأالا اوشا كرضرالا

 . 0( مالسب ةّنجلا اولخدت « ّمالّسلا

 نيالا .«ااينطاب رع اوان را لول هيا نو لالا نكي لاقو

 ْنَمِل : لاق ؟هللا لوسر اي يه ْنَمِل : ٌيرعشألا ِكلاّم وبأ لاقف . اهرهاظ

 )١( يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور .

 حيحص : لاقو مكاحلاو . هل ظفللاو « هحيحص ١ يف نابح نباو دمحأ هاور (؟)

 . داتسإلا

 . حيحص نسح ثيدح لاقو . يذمرتلا هاور رف
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 . 2" ٌماَيِن ُسانلاو ًامئاق َتابو « ًماعطلا ّمَعْطَأو « َمالكلا ّباطأ

 نمو « "”ةمحرلا تابجوم نمو « ("”تاراّفَكلا نم ؛ ماعطلا ماعطإو
 10 و )| تابجوم

 ٌعفني امم هلثمو ٍرْمّثلا ٍةَصِبَقو ١ زبخلا ٍةمْقْلِب ُّلَخْدِبَل ىلاعت هللا إو

 يذلا مداخلاو « هل َةَحِلْضُملا ا 26 هب رمألا: : ةنجلا ةثالث نيكشفلا

 يلا ى

 10 ا ا الا

 موي هللا اسك 2 يْرَع ىلع اف انك نمؤم امّأو ) موتخملا 00

 . ”'!ةنجلا لل ْنِم ٍةم

 . ""”هديبع نم ٌماعطلا نومِعْطُي نيذلاب ُةَتكئالم يهابُي ىلاعت هللا 0

0 

 0 نم » : ا ا 1

00 

 نب رباج نع ّيوُر دقف « ةمايقلا موي شرّعلا ُلِظ تحت َنومِعْطُملاَو

 . امهطرش ىلع حيحص :لاقو ٠ مكاحلاو نسح دانسإب « ريبكلا ١ يف يناربطلا هاور )00(

 1 دانسإلا حيحص لاقو مكاحلا هأور عوفرم ثيدح )0

 . هححصو مكاحلا هاور عوفرم ثيدح 2

 . ًالسرمو ًالصتم يقهيبلا هاور عوفرم ثيدح (4)

 . مكاحلاو « طسوألا ١ يف يناربطلا هاور عوفرم ثيدح ))

 . بيرغ ثيدح : :لاقو يذمرتلا هاور عوفرم ثيدح ف

 . ًالسرم باوثلا يف خيشلا وبأ هاور عوفرم ثيدح )غ3

 . ؟ ريبكلا ١ يف يناربطلا هاور (8)

1 



 هيف َّنُك ْنَم ّثن : كو هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر هللا دبع

 0 هلظ الإ َّلِظ ال َموي هشرع تحت لجو ّزع هللا هَلظأ

 0006 « عئاجلا ٌماعطإو « ِمَّلُظلا يف ٍدجاسملا ىلإ ٌيْشملاو

 نيتس هللا ةدابعل لزتعا ليئارسإ ينب نم ٍدباَع ةصق نع ِْلك انربخأ دقو

 هتجاح ائضق ىتح هتّدوارف ٌة ةأرما هتيقلف هتعموص نم ًاموي جرخ مث « ةنس

 ءاجف « نافيغر هعم ناكو « هيلع َيِمْعأ ىتح لعف ام ىلع مِدَن مث « « اهنم

 كلتب ةنس نيتس ٌةدابع تنِزوَف تام مث « ِنيَقيغرلا ُدباعلا ٌةاطعأف عاج ٌلئاَس

 عم ٍنافيغرلا وأ ُفيغرلا عِضُو مث « هتانسحب ةشحافلا ثحجّرف « ٍةشحاَملا

 1111 ف انت دع ت1 هئاكبع

 « فارسإ ريغ نم اهجوز تيب نم تقفنأ اذإ ٍةَقدَّصلا رجأ ةأرملا ٌلانتَو

 . ةداع اهجوز ىلع ىفخي ال امم

 ا و ا مث أ اذإ » : لكك لاق دقف

 . كلذ ٌلثم مداخللو «٠ بّستكا امب 0-0 أ اهجوزلو «٠ ْتَقَثْنَآ امب اهدجأ

 عك لنا رعب كل
 . ''"« ًائيش ضعب رجأ نم مهضعب ُصَقْنَي ال

 اهّرجأ اهل ناك ء اهجوز تيب نم ةأرملا تقّدصت اذإ ١ : ةياور يفو

 . 476 ثقَمنأ امب اهلو بّسك امب

 مركُي ىلاعت هللا َّنأ : بارشلاو ماعطلاب ٍقُّدصَتلاو ماركإلا لئاضَق نمو

 يناهبصألا مساقلا وبأو باوثلا يف خيشلا وبأ هاور )١(

 . ؟ هحيحص يف نابح نبا هاور (1؟)

 نباو يئاسنلاو يذمرتلاو هجام نباو دواد وبأو . هل ظفللاو ملسمو يراخبلا هاور ()

 . ©« هحيحص » يف نابح

 . نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور (5)



 . رانلل ًاقحتسُم ريصي نأ دعب هيف هعّمْشُيَو . همعطأ نم لجأل معطملا

 ًادباع ًالجر لثمت يتلا ةصقلا هذه يف ةبقنملا هذه نع لكي انثدحي

 لعجف « طقس ىتح ُدِباَعلا شطعف « ءارحص الس هسفن ىلع ًافرسُم رخآو
 حاصلا دبعلا اذه تام نإ هللاو : لاقف م ٌعيرَص وهو « هيلإ رظني ةبحاَص

 يئام هتيقس نئلو «٠ ًادبأ ًاريخ هللا نم تيس ا ا يعمو ًاشطع

 ماقف ٠ هّلضف ُهاقسو هِئام نم هيلع َنشرف ٠ مزعورهللا ىلع ٌلكوتف « ّنتومأل
 هقوستف « رانلا ىلإ هب رمؤيف باسحلل ٌقّهر هب يذلا فقويف « ةَراَمَملا عطقف
 ؟َتنأ ْنَمو : لوقيف ؟ينفرعت امأ : نالف اي لوقيف « دباعلا ىريف ةكئالملا
 ئلب : لوقيف «٠ ةّزافملا موي يسفن ىلع كتزثآ يذلا ٌنالف انأ : لوقيف

 هّبر وعذيف َفَقَي ىتح ءيجيف نوفقيف ٠ اوفِق : ةكئالملل لوقيف ٠ كفرعأ
 ىلع ينرثا فيكو . يدنع هذي تفرع ذق : ٌبر اي لوقيف «٠ لجو زع

 لِجْدُيف هيخأ ديب ٌلُحَأيف ءيجيف ء كل وه : لوقيف . يل ُهْبَه ٌبر اي « هِسْفن
 , ©؟ةدنجلا

 ٠ . ءارحصلا يأ : « ةزافملا ١ : هلوق

 نع « هنع هللا يضر سنأ نع « ينانبلا تباث نع ةياور يفو

 لهأ ىلع ةمايقلا موي ٌفرُْي د ةنجلا لهأ نم ًالجر نأ » : ِدكك هللا لوسر

 : لوقيف ؟ينفرعت له : نالف اي : لوقيف ٍرانلا لهأ نم لجر هيدانُيف « رانلا

 ايندلا يف يب تزّرم يذلا انأ : لوقيف ؟َتنأ ْنَم . كفرغأ ام هللاو ءال

 اهب يل ْعَمْشاف : لاق « ٌتفّرع دق : لاق ؟كتيقسف ءام ْنِم ةَيْرَش يِنتيَفْستْساَف

 ىلع ٌُتفّرشأ ينإ : لوقيف « هّرُكذ ٌلج ىلاعت هللا لأي : لاق . كير دنع

 هللاو ءال : ُتلق ؟ينفرعت له : يل لاقف . اهلهأ نم ٌلجر ينادانف « ٍرانلا

 )١( يف يناربطلا هاور ١ طسوألا « .
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 ْرَش يتتيقْستْساف ايندلا يف يب تررم يذلا انأ : لاق ؟تنأ ْنَم ٌكفرعأ ام

 بئأما م هي يقف « كر دن يل اف « كي هم

 . ؟'”رانلا نم ٌجَرْخُيَف

 . علطي يأ : « رانلا لهأ ىلع ةمايقلا موي فرشي » : هلوق

 نم ٍريثك نع ينغُي هنأ : نآمظلا يقسو ماعطلا ماعطإ لئاضف نمو

 . اهلقثل ناسنإلا اهنع زجعي دق يتلا لامعألا

 نم ينّبرقي لمعب ينزبخأ لاقف لكي يبنلا ىتأ ًايبارعأ ًالجر َّنأ ءاج دقف

 , ْمَعَن : لاق ؟كاَتلمْعَأ امُهَوَأ » : لكك لاقف . رانلا نم ينُدِعابيو « نجلا

 لدعلا لوقأ نأ ٌعيطتسأ ال هللاو : لاق لْضفلا يطغَتو ٌلذعلا لوقت : لاق

 يشُفتو « ًماعطلا ُجِعَطتف : لاق . ٌلضفلا َيِطْعُأ نأ ٌعيطتسأ امو « ٍةعاس ّلك

 ء معن ١ : لاق ؟ّلبإ كل لهف : لاق « ةديدش ًاضيأ هذه : لاق ؟ َءالسلا

 م ا
 ىتح كّؤاقِس ٌقِرخْني الو كُديعب ُكِلهي ال كّلعلف ؛ ْمِهِقْساف ًآَبِغ الإ ًءاملا

 تا اا طا راد
 . 206 ًاديهش ليَ ىتح هذيعب

 لجر ب يبنلا ىتأ : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةياور يفو
 هب ُبَلْجُي ٍدلبب تنأ » : لاق . ا

 ىتح اهيف ٍقْسا مث ٠ ًاديدج ًءاقس اهب رش شاف : لاق « معن : لاق ؟ُءامل
 . ©« ةنجلا لمع اهب َعّلبت ىتح اهّقّرخت نل كنإف «٠ اهقرخُت

 . هجام نبا هاور 22(

 . ًارصتخم ؛ هحيحص ١ يف ةميزخ نباو يقهيبلاو يناربطلا هاور (؟)

 . « ريبكلا ١ يف يناربطلا هاور 00
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 ريعب ىقس اذإ ٠ ميركلا رجألاو ميظعلا باوثلا لانيل ناسنإلا نإ لب

 . هريغ

 : لاقف ٍدي هللا لوسر ىلإ ءاج ًالجر َّنأ : ثيدحلا يف ءاج دقف
 0 ل ا

 ٍدبك تاذ لك يف ْنِإ » : ِهكَي هللا لوسر لاقف ؟رجأ نم كلذ يف لهف
 «؛ ًارْجَأ

 قرع ةراةلاعلا هللا كرر ايلا لاق مشعج نب ةقارّس نأ : ٍةياور يفو

 ٍدبك تاذ ٌلُك يف ّنإف اًهِقْسا : لاق ؟اهتيقس نإ رجأ نم اهيف يل لهف يضوح
 , 06 ًارجأ ءاَدَح

 . بعتأو هئلم دئادش يساقأ يأ : « عزنأ » : هلوق

 لاق ٠ هل رفغو . بلكلا ىقس امل لجرلل ىلاعت هللا ركش دقو

 . ًارثب َدجّوف ُرَحلا هيلع ّدتشا قيرطب يشْمي ّلِجَر امنيب » : هلك هللا لوسر
 . شطعلا نم ىرَّثلا ُلكأي ُثَهْلَي ٌبلك اذإف جر مث .٠ برشف اهيف لزنف
 لزق اوراق ناك ىلا لاما نتاع ييجلكلا اذه دق لجرلا لاقف

 هللا ٌركشف ٠ َبلكلا ئقسف َيِقَر ىتح هيب هّكسمأ مث ٠ ءام ُهفُح ًالمف ربا

 ىف : لاقف ؟ًارجأ مئاهبلا يف انل َّنِإ « هللا لوسر اي : اولاق . هل رفع

 ا 96 رج تادصلا أ وم املا يقتو ٠ أ ٍةبطر ٍدبك لك

 دعب ٍدبعلل يرجت : هلك لاق . هربق يف تيملا عني راج قاب وهو

 10 . ًاملع مَلَع نم : هربق يف وهو هوم

 : دما ةاوو )غ0

 . يقهيبلاو هجام نباو « هحيحص ١ يف نابح نبا هأور قفز

 . « هحيحص » يف نابح نياو دواد وبأو ملسمو يراخبلاو كلام هاور 22

 , يقهيبلا هاور عوفرم ثيدح 0
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 هل ُدْفْغتِسي ًادلو كرت وأ «٠ ًافحصُم ثّرو وأ . ًادجسم ىنَي وأ « ًالُخَت سرغ

 "ا

 « هّمأ نع هب قدصتي امع هلأس اّمل هنع هللا يضر دعسل لب لاق دقو

 . 20« ءاملاب كيلع » : لاقف

 نم لإ ةلاضيإ ريشتتاو  رابألا رفحب ءاملا يقس لضف لي دكؤُيَو

 ىَّرَح ٌدبك هنم ْبّرشت ًءام رفح نم ٠ : هلوقب هيلع ةناعإلاو « عيطتسي ال

 . 20« ةمايقلا َموي هللا هّرجآّآلإ ؛ ٍرئاط الو سنإ الو ٌنج نم

 عفد قرط لجأ نمو « يوادتلا لبس مظعأ نم ءاملاب سانلا ٌعْفنَو

 . ماقسألا ةلازإو « ءالبلا

 هلأسو « كرابملا نبا ٌتعمس : اق قيقش نب نسحلا نب يلع نعف

 دقو ؛ هد ا . نمحرلا دبع ابأ اي: لجر

 كايا لاق ؟هب غفتنأ ملف َءاَبِطألا ٌتلأسو « جالعلا عاونأب ٌتجلاَع

 كانه َعَبنت نأ وجرأ ينإف « ًارثب كانه رِفحاف « ءاملا / سمانلا ٌجاتْحي ًاعضوم

 ا بلا لف ْمَّدلا كنع َكَسْميو « ٌنيع

 )١( ةيلحلا » يف ميعن وبأو رازبلا هاور « .
 يف يناربطلا هاور عوفرم ثيدح )م ١ طسوألا « .

 )( يف يراخبلا هاور ١ ؟ هحيحص ؛ يف ةميزخ نباو © هخيرات .
 : يقهيبلا ةاور 0(



 رسعمل ا راظنإو ضرقلا لضف

 ىلاعتو هناحبس هللا ةلعّج ام : ةنألا هذهل هللا ٌدلعأ يذلا فرشلا نمو

 . ضرَقلا ىلع باوثلاو لضُفلا نم
 ( نبل ةحيِم ّحْنَم م ْنَم ١ : لي لاق « ةبقر قتعك ضرَقلا َّنأ : كلذ نمف

 , ©"! ةف قر قْثِع ّلْثِم هل ناك « ًاقاقُر ئدَم وأ « ٍقرَو وأ

 رق رب د عسل ا 41 سم
 ٌداشرإ وهو « قيرطلا ةياده هب ينعي امنإ : « ًاقاقز ىدّم وأ » : هلوقو
 , اهديعُيَو اهنبلب عفتني ًةاَش وأ ةقاّث هيطعُي نأ :  نبللا ةحينمو ١ ليبسلا

 . اهدّري مث « ًانامز اهفوُصَو اًهربَوب 0 ٌءاطعأ اذإ كلذكو

 جارعملاو ءارسإلا ةليل ئأر هنأ لي انربخأ دقو . '"”ةقدَص : ٌضرقلاو
 ةينامثب ُضْدَقلاو «. اهلاثمأ رشعب ةَقَدَّصلا ١ : ةنجلا باب ىلع ًابوتكم
 1 , 06 تشع

 ضرَفلا اّمأ 2 اهل جاتحُم ريغ وهو ريقفلا اهذخأي دق دق ةقدصلا َّنأل كلذو

 ًاميظع ضرقملا ٌرِجأ ناك كلذلو . ةجاحلاو ةرورَّضلا عم الإ نوكي ال هنإف

 :يذمرتلا لاقو « « هحيحص » يف نابح نباو . هل ظفللاو ٠ يذمرتلاو دمحأ هاور )١(

 . نسح دانسإب يناربطلا هاور عوفرم ثيدح وه قف

 . يقهيبلاو يناربطلا هاور (؟)
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 د مل ا ل ةلازإل

 . 237« نيت اهتّقَدَصَك ناك الإ « ٌةدم ًاضْوَق ًاملْسُم ع ضي ملم ْنِم ام ١

 « هتحاحل 52 هتبركل حيرفت و رسعملا ىلع ريس ٌضرقلاو

 اينّدلا يف هيلع هللا َرَّسَي « رسغم ىلع َّرَّسِي ْنَه» : : لوقي 28 انيبنو

 نع هلا سل ءايثقلا برع نية ميش ْنَع سل نع: ل

يف ٍرِسْمُم ىَلَع َرَسي نمو « ةمايقلا موي برك ْنِم ًةبُْك
 هيلع هللا رّسي « اينذلا 

 اك“ ةرخآلاو ايندلا يف

 ةمايقلا موي ل

 بر الإ ْمهيِصْخُي ال ٌملاع اَمِهْيَئوضِب ٌءْيِضَتْسَي , ٍطارّصلا ىلع رون ْنِم ِنيتَبْعُش
 ا ةّرعلا

 : جاهَو ٍءوض نم نيتعطق يأ : « نيتبعش ) :٠ ىلعمو

 . كي هللا لوسر نع ٌةريثك ٌثيداحأ رسعُملا ٍراَظنِإ لضَق يف ءاج دقو

 رظنأ ْنَم » : لَك لاق « ةمايقلا موي شرّعلا ّلظ تحت هنأ : اهنمف

 لإ َلِظ ال موي هشرع ٌلِظ تحت ةمايقلا َموي هللا ُهلَطَأ ؛ هل عضَو وأ 6 ًارسْعُم

 يف هللا هّلظأ «هل عضو وأ ًارسعم رظنأ نم» : ةياور يفو . ©!« هُّلظ

 , (")« لظ

 . ًافوقومو ًاعوفرم يقهيبلاو ؟ هحيحص » يف نابح نباو هجام نبا هاور )01(

 ْ . ؟ هحيحص ١ يف نايح نبا هاور (؟)

 . ملسم هاور (5)

 . بيرغ وهو © طسوألا يف يناربطلا هاور (:4)

 . يذمرتلا هاور 2(

 . ملسم طرش ىلع حيحص : لاقو هل ظفللاو مكاحلاو هجام نبا هاور (1)
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 : ةحماسَو ُهتمِذ أربأ يأ : ( هل عضَو » : ىنئعمو

 هلكت هللا لوسر ىلع ُدَهْشَأ : لاق هنع هللا يضر رسيلا يبأ نع ٍةياور يفو

 ٌلجرَل « ةمايقلا مويرهنلا َلِظ يف ُنِظَمْسَي سانلا َلَوأ نإ: : لوقي هتعمسل

 َكيلع ئلام : لقي ةيلطَي امي هيلع َقَدَصَت وأ نيش َدِجَي ىّنح ًارِسُْم رن
 . 64 06 هفيِححَص ٌقّرْخَيو هللا هجو ءانيلا ةفَدَص

 . هيلع يتلا ةدهعلا عطقي يأ : « هتفيحص قرخيو » : هلوق

 ٌتنذ هيلع بتكُي الو « هتبرُك فشكتو هتوعد باجتست هنأ : اهنمو

 هنيد الثم موي لك هل ناكو « منهج حيف نم ىلاعت هللا هيقيو « ٌبوتي ىتح
 ْنأ ٌدارأ ْنَم » : لاق دقف : ِديكَك هللا لوسر نع ءاج هلك اذهو « ةقدص
 . 06 رِسْع نع ْجْدَفِيلَف « هْتبْرُك فشكو هَتَوْعَد باجَتْسَت

 ىلإ هبئذب هللا هرظنأ ٠ هِترَسْيَم ىلإ ًارِسْعُم ّرظْنأ ْنَم ١ : لاقو
 : 006 هت

 0_0 ١

 . ")6 منهج حيف ْنِم هللا ُهاقَو ٠ هل عضو وأ ًارسعم رظنأ نم ٠ : لاقو

 ةٌوسي مُكَيأ ١ : لوقي وهو دجسملا كي هللا لوسر لخد : وب باور يفو

 . هّرسي انلك « هللا لوسر اي: انلق مَن منهج حيف ْنِم لجو زع هللا هّيِقي نأ

 حيف رم لجو زم لا ةاقو ٠ هل عضو أ ارسم وأ نم لاق

 را 2

 . ُنيِدلا ّلِحَي نأ لبق ةقدص موي ّلك ُهّلف « ًارِسْعُم رظنأ ْنَم ١ : لاقو

 . نسح داتسإب ؟ ريبكلا ١ يف يناربطلا هاور )0غ

 . « فورعولا عانطصا » باتك يف ايندلا ي ىبأ نبا هاور )0

 ّ « طسوألا ١و « ريبكلا ١ يف يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور 0

 1 ديج دانسإب دمحأ هاور )2

 . « فورعملا عانطصا » يف ايندلا يبأ نبا هاور (6)
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 . 230« ةقّدص ِهْيَلْثِم موي ّلك ُهَلَف « كلذ ّدعب هرظْنأف ٌنيَّدلا لح اذإف

 مهسفنأ ىلع نيفرسُملا نم انلبق ناك نمم لجر نع ُهكي انربخأ دقو

 , مهنيد نع زّواجتيَو ٠ سانلا حماسُي ناك هنأل « هحماسو هنع هللا زواجت

 . ةنجلا هلخدأو « ىلاعتو هناحبس هللا همركأق « مهيلع ربصيَو

 . َساَنلا ٌنيادُي ناكو « طق ًاريخ ُلمْعَي مل الجر َّنِإ ١ : لكك لوقي

 ٌرواجتي هللا لعل « ٌزَواجتو َرّسع ام كدناو «َرَسيَت ام ْذَخ : هلوسرل لوقيف
 هنأ الإ ء ال : لاق ؟ّطق ًاريخ َتْلِمع له : هل هللا لاق . كله اًملف « اَنَع

 د 140 تلق ضاقت عب اذان نفانلا رانا تفرع اللا ناك 0 2 نا ل ا 5 ع 5 1

 . 20« َكْنَع ثزواجت ْدَق

 للدم نما ردنا 4 لرقي نامت ف اعيش هللانأ 5 ةناورت نقف

 . "7 هْنع اوُزّواجت

 )١( نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو مكاحلاو هجام نباو دمحأ هاور .

  (320ملسمو يراخبيلا هاور ٠

 . ملسم هاور (9)
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 ساّنلا نع ٍءاّتغتسالا ُفرشَو ةفعلا ٌلضف

 م ْ و

 ىلع ربَص نمل لضفلا نم ىلاعت هللا ُهلعَج ام : ةّمألا هذه لئاضف نمو

 نع فْفعتو « ءاطعلا نم ريسيلاب عنقو « مارحلا نع هسفن تففكَو « هلاَح
 . ىلاعتو هناحبس هللا ىلع دامتعالا عم لمعلا ىلع لبقأو « سانلا لاؤُس

 نم ٠ : كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نعف

 اهلزنأف ةقاف هب لَن ْنَمو « هّتقاف ّدَسَت مل « ساتلاب اهّلّرْنَأف ةقاف هب ثلزن

 . 206 لجآ وأ لجاع قزرب هل هللا كِشويف «رهللاب

 وأ عاج ْنَم » : 25 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 حتي نأ هللا ئلَع ًاّقح ناك « ىلاعت هللا ىلإ هب ئضفأو َساَلا همّعكف جاتخا

 . "76 لالح ْنِم نس َتوُق هل
 وهف «٠ صرحو ِهَرش ريغ نم ناسنإلا ىلإ يتأي ام َّنأ كي ربخأ دقو

 . كرابُم
 و

 ٌةرِضَح لاملا اذه نإ » : لاق و يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نعف

 ريغ نم هْنم ٍةمْعُط ٍنْسُحو , انِم سفن بيطب ًائيش اهنم هاتيطغأ ْنَمَف ٌةوُلُخ

 حيحعص 0 مكاحلاو « حيحص نسح ثيدح : لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور قلل

 . «لجآ ىنغ وأ لجاع تومي امإ ىنغلاب هل هللا لسرأ» : هيف لاق هنأ الإ دانسإلا

 . عرسي : كشوي ىنعمو
 . « طسوألا هو « ريغصلا ١ يف يناربطلا هاور (؟)
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 اَنِم سمن بيط ريغب ًائيش اهنم ءانيطغأ نمو « ويف هل َكِروُب ١ سْفن ِهَرش

 . 230« هيف هل َكَرابُم َريغ ناك « سفن ِهَرَّشو هنم ِةمْعُّط ٍنْسُحو

 انأ امّنإ » : لوقي ٍنِلَط هللا لوسر ٌتعمس : لاق ملسمل ةياور يفو

 ل ا

 ُميْشي الو لكأي يِذلاك ناك « سْفن هَرَش و ٍةلأْسم

000 1 

 ىتح ٌدبع ُنِمْؤي ال ١ : لاق لكي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف |

 . هّفيض ْمرُكيلَف « ٍرخآلا مويلاو هللاب ٌنمؤي ناك نمو . هقئاوب هٌراج َّنَم مأي

 تحي هللا نإ . ْتَكْسيِل وأ ًاريخ َلُعيْلَف ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو

 . '"”« ٌّمِلُملا َلئاسلا ٌرجافلا ّيِذبلا ٌضغُبُيو « َفّقعتملا َميلحلا َئِنغلا

 حيبق 2 « يذبلا » : هلوقو ©« هررضو هتاكلهم ٠ « هقئاوب » : هلوق

 . لاؤّسلا ريثك يأ « « ّحلملا لئاسلا  هلوقو « ناسللا

 ٌّيلَع ضرع : ِلكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 ٍةثالث ٌلوأ اًمأف « َراَثلا نولخدي ةثالث ُلَوأو « َهّنجلا َنولُخْدي ٍةثالث ُلَوأ

 « هدّيسل ّحصّنو هّبر ةدابع ّنسْحَأ ٌكولمم ٌدبعو « ُديِهَّشلاف : هلا َنولُخَدي
 . 0« لايع ؤذ ٌففُفعَت فيفعو

 ظفحو « هديس قوقُحَو هللا قوقُح ئدأ يأ « « هديسل حصن » : هلوق

 لهأو اهيلع قفنُي ٌةرسأ هل يأ .« « لايع وذ » : هلوقو « ةنامألا ىعرو هلام

 . هل هللا قزرب عنقو لمع يف َذِجَو « دالوأو

 دائسإب هوحن ريخألا رطشلا هنم رازبلاو دمحأ ىورو ؟ هحيحص » يف نابح نبا هاور 60

 . صرحلا [هرشلا] ىنعمو . نسح

 . رازبلا هاور (؟)
 . 1 هحيحص#» يف ةميزخ نبا ءاور (*)
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 . « ئنغلاو َةّنِعلا َكّلَأْسأ يّنِإ مهللا ١ : ةروثأملا ةيعدألا يف ءاجو
 ديلا نم ُديخ ايلعلا ُدّيلا » : ثيدحلا يف ءاج امك ايِلَع ُهدَي ٌففعتملاَو

 . 230( نلْفُشلا

 . ةففعتملا ايلعلا ديلا : ثراولا دبع لاق

 هل ٌحتفيو هللا ةاضري « ُءالوَم ٌهاطعأ امب عناقلا هللاب ينغتسملا ُففعتملاو
 . ةعانقو ًاناميإ هبلق ًالميو « ةداعسلاو ىنغلا هللا هقزريو « هتمحر باب

 « هللا هْعْنَقي ؛ تفي نموه هلا هيفي يعن سي نم ١ : ِديِكَع لاق هلو هدالس » قفز

 نمو « هللا ِهْنْعَي دي َنْعَتْسَي ْنَمَو « هللا هّمِعُي ٌفعتْسا نمو ١ : ةياور يفو

 نم عسواو هل هي ره. ءاطخ ًادحأ "هلا ىطخأ امو هذا ردي ركشت ةصت

 . ©« كلا

 شيعلا قيض ىلع هفلكتيو ربصلا يف جلاعُي يأ « ؛ رّبصتي نم ١ : هلوق

 . ايندلا هراكم نم هريغو

 نم : مهضعب لاقو . ربصلا هللا هقزري يأ « ( هللا هرّبصي ) : هلوقو

 ىقرت نمو . ًافيفع هللا هرّيصُي « رقفلا رهظي ملو لاؤسلا نع ةفعلا بلطي
 . لونغ هبلق هللا الم « قلخلا نع ءانغتسالا رهظأو

 ذاكر واقوال برع نحل رول از لاك لاب الالي

 عم لاؤسلا نع تفك ام « قزرلا نم ٌفافكلاو "ا ( َعِيَقو ًافافك هشيع

 . ةعانقلا

 . ةنجلا ءامسأ نم مسا : ليقو . ةنجلا يف ةريبك ةرجش يه . « ئبوطو »

 )١( يراخبلاو كلام هاور .

 . رازبلا هاور (؟)
 . يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلاو كلام هاور ('*)

 . حيحص نسح ثيدح : لاقو يذمرتلا هاور 2
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 . ًافافك َقِْزُرَو َمَل ّن ْنَم حلفأ دق » : اقف حالتلاب عتق نع وك رشب اك

 . 2306 هاتآامب هللا ُهَعَّبقو

 سايقم يه هتلق الو . ةعانقلا سايقم يه لاملا ةرثك نكت مل كلذلو

 : هك هللا لوسر يل لاق : هنع هللا يضر رذ وبأ لوقي انه نمو « رقفلا

 : لاق ء هللا لوسر اي معّت : تلق ؟نِغلا وه ٍلاملا ةرثك ىرتأ : ٌرْذ ابأ اي »

 ئنغلا امنإ : لاق .رهللا لوسر اي معن : تلق ؟َرْفَملا وه ٍلاملا َةَّلِق ىرتقأ

 . 2"( بلقلا ْدْقَف دَففلاو . بلقلا ئنِغ

 ْنَع ىنِغْلا سيل » : لاق كك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 . "76 ٍسفّنلا ىتغ ىنغلا ّنكلو « ٍضَرَعلا ِةرْثَك
 دقو « 2؟؟”سانلا نع هوانغتسا وه نمؤملا رع َّنأ لت انربخيو

 يف آنمآ حبصأ ْنَم ّنأ انريخأو 7 عبشت ال يتلا سفنلا نم لي ذاعتسا

 اينُّدلا هل ترج امّنأكف هموي ترق هدنع « هدب يف ٌىفاعم ( هبرِس

 ::اهرساب اينذللا يطعأ انناكت قا. (''هريفاذحبإ

 نب رمعل كك لاق ءةكربو ريخ وهف ء لاؤس ريغ نم يتأي ام اًمأ

ف ٠ ٍةلأسم ريغ نع ناك ام اًمأف » : باطخلا
 اال( هللا كفر ْرَي ٌقْزِر وه امّنإ

 . ةلأسم ريغ نم ًءاطع كاطغأ ْنَم : ةفقاغ اب : ةشئاعل لاقو

 . يذمرتلاو ملسم هاور 000(

 . ؟ هحيحص 7 يف نابح نبأ هاور 0(

 . يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور م

 : . نسح دنسب ©« طسوألا » يف يناربطلا هاور 20

 عشخي ال بلق نمو عفني ةني ال ملع نم كب ذوعأ ينإ مهللا ١ . ثيدحلا يف ءاج امك )0

 . هريغو ملسم هاور . « اهل باجتسي ال ةوعد نمو عبشت ال سفن نمو

 . بيرغ نسح ثيدح : :لاقو يذمرتلا هاور 003(

 . كلام هاور (؟9)
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 . 20« ِكيلإ هللا ٌهِضْوَع ٌقْرِر ُه امّنإف « يِلَبقاف
 لجو ّزع هللا هّقاس ٌقزر وه امنإف ١ : بابلا اذه يف ًاضيأ لاقو

 2( هنلا

 دقف ء صقات وأ ٌدورطم ٌمومْدَم هنأب قحتسملا جاتحملا ذخآلا ني الو
 ناك اذإ ٍذِخألا نم لضفأب ٍةعس ٍةَعَس ْنِم يطْغُملا ام ١ : هلوقب دلي ةرشب
 . 0« ًاجاتخُم

 رطْعُي يذلا ام » : لكك يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع َيوُرَو

 ا اجاتحم ناك اذإ | ٌلّبَقَي يذلا نم ًارخأ مظغأب ٍةَعَسِ ةعسب

 نم هللا دنع لضفأ ٍةريثك تاريخَو ريفَو لام نم ٌقدصتملا سيل يل
 هللا نإف « هلل ًاركاشو ًادماح ُهالوَم ىلع ًادمتعم هلل ةقدصلا لقي يذلا ريقفلا

 6 هناحبس هربتخيل رقفلا يناثلل دارأو 2 هربتخيل ىنغلا لوألل دارأو 6 امهبر :

 اَم ٍرَدَقب لري نكدلو ضال يف أوَعَبَل ودبل َفْزَرلأ هلأ طست لَو » : ىلاعت 1

 ءَ ام َتيَعْلأ ُلرَعِب ىذا وهو » 157 : ىررشلا] 4 ُدِِصميِبَح وداي م
 . ك8: 0

 . يقهيبلاو دمحأ هاور )1(

 . ينهجلا يلع نب دلاخ نع حيحص دانسإب دمحأ هاور (1)

 . «ريبكلا ١ يف يناربطلا هاور 2مم

 « ءافعضلا يف نابح نياو , « طسوألا ١ يف يناربطلا هاور (4)
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 قفل لشفلاو تاركا نع نلانت هللاةهلطجانا + ةمألا هلق فرق نمو
 : ةنامألاو دعولا زجنأ

 1 ا او مس كلذ نمف

 ْمُكَل ْنَمض هأ انس يل اوُنَمْ » : دك هللا لوسر نع ٠ تماصلا نب ةدابع
 ١ ةعمتلا اًذِإ اوُدأو 2 ل اَذِإ اوُفْرَأَو : مَتَُدَح اذإ اوقدصَأ 5 ةنَجلا

 . ثيدحلا

 نم ءاّجام « دعولاب ءافولاو اهلضفو ةنامألا فرش ىلع لدي اممَو

 ْنَمِل َناَمْيِإ ال » : لكي هلوقك دعولا فلو ناضل نحل ريذحتلا
 ١ ه] َةناَمأ ال

 ؛ُهَلَهَناَم 2570م
 . ؟9« هَل َةاَكَّر الَّوُهل ًةالَص الَو

 اَذِإ : ٌتالَئ قفاَنَملا يآ ١ : و هلرقكو

 . 24!« َناَح َنِمَتْا اًذِإَو « فّلخأ

 )١( يقهيبلاو مكاحلاو « هحيحص » يف نابح نباو دمحأ هاور .

 رمع نبأ نع يناربطلا هاور قرف .

 . رازبلا هاور (9)

 . ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور (5)

 ه/و١



 ِديَِكَع هللا لوسر تعمس : لاق هنأ وسلا ثيدح نم ىلعي وبأ ةاورو

 . َرَمَتْعاَو محو ىّلِص و َّماَص نإو ٌقِفاَنُم َوْهَف هيف ّنُك ْنَم ثالث ١ : لوقي
 . تيدحلا ركذف « ٌهِلْسُم نإ َلاقو

 لكل ُعَقْرُي ٍةمايقلا موي َنْيرِخآلاو َنْيِلَوألا هللا َعَمَج اذإ » : كلك هلوقكو

 . 230« نالف نب نالف ٌةَرْدَعغ هذه : ليقف ٌءاول رداغ

 : هريغو ملسم هاور 2غ(

 ك١



 نيملسملا ىلإ | بفورعملا عانطصا لِضف

 نيفوهلملا م جئاَوَح ءاضقَو

 ةميظعلا لئاضفلا نم اهل ىلاعت هللا ُهلعَج ام : ةّكألا هذه فرش نمو

 يف ىعسو « نيفوهلملا ثاغأو « فورعملا عْنَص نمل ةميركلا ايازملاو

 رتسو مهتابرك جيرفت يف دهتجاو « هناوخإ ةعفنمو قلخلا جئاوح ءاضق

 « مهتوعد ةباجإو ٠ مهيلع رورّسلا لاخدإو « مهل ةعافشلاو « مهبويع

 ةمحّرو «٠ مهمولظم رصنو . مهضارعأ نع تّدلاو مهضيرم ةدايعو

 ٠ مهنيب حالصإلا يف يعسلاو « مهترثع ةلاقإو « مهفيعض

 نع ةدراولا ةينسلا راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألاب ٌةديّوم يناعملا هذه ّلكَو

 . نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر نيعباتلاو ةباحصلا رابك

 نيعبرأ يرذنملا ميظعلا دبع نيدلا يكز ظفاحلا مامإلا كلذ يف عمج دقو

 . هب انرفظ ام ضعب اهيلع ٌديزنو اهيناعم ضعَب نايب عم ؛ « اهضعب ركذن ًاثيدح

 « هللا ىلإ قلخلا ٌبحأ وه نيملسملا عفن يف يعاسلا َّنأ : كلذ نمف

 . ثيداحألا ىف ءاج امل

 ءرمللا ُلاَيِع ُقْلَكلا » : دل لي ١

 ك0 هلايعل ْمُهْعَمْنأ رهللا ىلإ ْمُهّيَح و

 « همجعم ١ يف يناربطلاو رازبلا هاور )00(
. 

 او



 يذلا وهو هللا ءارقف مهلك قلخلاق . هللا ءارقف « « هللا لايع ١ ىنعمو
 نع « باهشلا دنسم » ىف ءاجام ثيدحلا اذهل ديكو ١ مهلرعي

 سانا َُْخ » : لاق هنأ هي يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع
 0 1 206, عرف

 . ةمايقلا موي هللا باذع نم نينمآلا نم هنأ : كلذ نمو ( 7 )

 . َمِهِحِئاوَح يف ُساّنلا ْمِهْيلِإ ٌعْرفَي ٠ ساَّنلا جئ ول ْمَُقَلَح 2 اقْلَح جو

 306 لالا ا

 . ةمايقلا موي روُث نم ٌربنم هل عضوُي هنأ : كلذ نمو ( 7 )

 « ينزملا فوع نب رمع نب هللا دبع نب ريثك نع ثيدحلا يف ىور امك

 ًادابِعرهلل َّنِإ ١ : لكك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر هدج نع « هيبأ نع

 اذإق « ٍراَلابْمُهَبْذَعيلا وقت ىلَع- َفلَح يأ ىلآ سانلا جئاوحل ْمُهَقَلَخ
 يف ُساَنلاو ئلاعت هللا َنوُن ةدَحُي ٍرُْن ْنِم ُدِباَتَم ْمُهَل ْتَعِضُو « ِةَمايِق | ْمْوَي ناك

 , 06 تاّسحلا

 ْمُهَمْلَح , امْؤُجُو ِهِقَلَخ نمر نإ 2, : لاق لكي يبنلا نأ : ٍةياور يفو

 تحي هللاو « ًارَجْتَم َدوُجلا َنْوّدْعَب 5 « ٍةَرخآلا يف َنْوُبَغْرَي ساّنلا جياوحل

 ٠ « قالخألا مرام

 ّالإو . حجَر نإف « هنازيم دنع فقَي ْفَقَي لكي ىفطصملا ّنأ : كلذ نمو

 ("”هل عفش

 . نسح ثيدح وهو « يناربطلا هاور 222(

 . 2؟ هحيحص 3 ريغ يف نابح نبأ هاور 2292

 . « ةيلحلا ١ يف ميعن وبأ هاور 2232

1١4 



 نم ةءاري « نيتءارب هل بتكيو « هبنذ هل رفغَي هللا َّنأ : كلذ نمو

 (")رانلا نم ةءاربو « قافنلا

 امك « مادقألا ضحّد موي طارصلا ةزاجإ ىلع هنيعُي هللا َّنأ : كلذ نمو
 : كك هللا لوسر لاق : 0 وو رولا

 +: ريع ريستت وأ ةيزغلب م يف ٍناَطْلُس يذ ىَلإ ملسُملا هيل ةَلْضو ناك ْنَ

 يكأاو « ماَدقألا ضخ د دنع ةمايقلا ٌمْوَي ٍطارَّصلا ةّراَجإ ئلَع هللا ُهَن 7

 ةدحاو « ةنسح نيعبسو ًاثالث هل هللا بتك ًافوهلم ثاغأ نم ّنأ : كلذ نمو

 0 ةمايقلا موي تاجرد هل نوعبسو ناتنئو « هترخآو ُءاَيْنُد اهب هللا حلصُي اهنم

 . ةرفغم نيعبسو ًاثالث هل هللا بتك : ةياور يفو

 هو تو لاا و نق 1
 روث نو ٍنيئَْع هل هللا لعج « ةّيزك نيمؤم نع جرف نم نأ ١ : كلذ نمو

 . )6 ةزعلا ٌبرآلإ ْمِهِْيِصْخُي ال ُهَلاَع اًمِهِيئْوُضب ُءْئِضَتْسَي
 ب 8

 هزيل مزق ةلاقلا رقم ارك مون طيعرت تلا "كلذ ندر
 . ةمايقلا

 لاق : لاق هنع هللا يضر دلخم نب ةملسُم نع ثيدحلا يف ءاج امك

0 

 ْنَع كلف ْنَمو « ةّرخآلاو ايندلا يف لجو رع هللا ُوَمس املس دع

 يف ناك ْنَمو ةمايقلا موي ٍبَرُك ْنِم ةَبُْك ُهْنَع لجو ٍّرع هللا كف ةَبُْك 0
 (0)« هتجاَح ىف هللا ّناك هيخأ ٍةجاَح

 . «نيعبرألا ١ يف يرذنملا هاور )0(

 ا «هحيحص» يف نابح نباو ء«طسوألا» و «ريغصلا» يف يناربطلا هاور (؟)

 . يناسغلا ماشه نب ميهاربإ ةياور
 . ًاحلاص ريصي بابلا يف هدهاوشبو « هخيرات يف يقهيبلاو رازبلاو ىلعي وبأ هاور مم

 . « طسوألا » يف يناربطلا هاور (5)

 . هانعم ملسم ىورو «ء يناربطلا هاور (5)
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 . هرمع هللا مدت نمك « رجألا نم هل نوكي هنأ : كلذ نمو

 لكب هل نأو « هللا ليبس يف نيدهاجملا باوّن هل نوكي هنأ :اهنللو نمو

 نواب كرم زف 3+ لدم نيه دعا ردكو.« .ةلسخب نيطيتم اًهوطخاب عرطخ

 ع كلذ لالخ ىف تاّم نإف « همأ هتدلو ٌمويك هبونذ نم جرخ « هيدي ىلع

 ةرامتو هل نوعي + فلق فلا نرش ةنيح هلت هلآ كلذ نمو
 . هيلع

 « ةرفغملا تابجوُم نم ملسملا ىلع رورّسلا لاخدإ َّنأ : كلذ نمو
 ًاباوث هل ىضرَي الو ةمايقلا موي ٌهرتسي هللا نأو ٠ لامعألا لضفأ نم وهو

 . ةنجلا نود

 لاق : لاق هنع هللا ىضر بدنج نب ةرمس نع ثيدحلا ىف ءاج امك

 : دلي هللا لوسر

 "وأ 0 5

 ةقدص امو « هللا لوسر اي : ليق « ٍناسْللا ةَقَدَص ٍةَقدَّصلا ٌلضْفَأ ١
 اهب ْدْجَتو « َمَّدلا اهب ٌنِقْحَتو ريسألا اهب كمت , ةعافشلا : لاق ؟ناسللا

 . 20« هتّهيرك هنع ٌعفذتو َكيِخأ ىلإ فورعملا

 نع يطئارخلل « فورعملا عانطصا » يف ءاج ام ثيدحلا اذهل ٌدِهْشيَو

 : ًاعوفرم بدنج نب ةرمّس

 )١( قالخألا مراكم » يف يناربطلا هاور « .



 كاذ فيكو : لاق « ٍناسللا ٍةقدص نم ٌلَضفأ ٍةَقَدص ْنِماَم»

 ىلإ ٌفورعملا اهب ٌرجتو َمَّدلا اهب ٌنِقحت « ةعافشلا : لاق ؟هللا لوسراي
 . « ٌرخآ نع ةوركملا اهب ٌمَقذتو « َرَخآ

 . ''ةمايقلا موي ةترثع هللا لاقأ « ٌةترثع ًاملسم لاقأ نم َّنأ : كلذ نمو

 نسحو مهل ىبوطف « ريخلا حيتافم مُه فورعملا لهأ َّنأ : كلذ نمو

 اه

 لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ثيدحلا يف ءاج

 يوصف ّرَّشلاو َريخلا َتْرَّدق هللا انأ ١ : لجو ّرع هللا لاق : كي هللا لوسر

 ئيع رشا حيتافم ْتْلَمج نَمِل لَو « ندي ىّلَعِرَِخلا حِتافم ُتْلَعَج نَمِ
 50د

 يدعاسلا دعس نب لهس ثيدح نم «هجام نبا نئس ١ يف ءاج

 : ًاعوفرم هنع هللا يضر

 هللا لَمْ لئَعل مّيرطق « خيزافم نْئاَرَكلا َكْلِتِل ٠ ُنِئاَرَح َرْيَكلا اذه َّنإ »

 . « ٌرشلل ًاحاَتْفِم ريخلل ًاقالْغِم هللا ةلعج بعل وو « ٌرّشلِ ًاقالغم ٍريَخْلِل ًاحاْفم

 « ضراوعلاو تافآلا نم دبعلا ٌظفحَت فورعملا عئانص َّنأ : كلذ نمو

 . ءالبلاو رشلا هنع عفدتو

 نإ ١ : لاق لي هللا لوسر نع ةديح نب ةيواعم نع ثيدحلا ىف ءاج

 َعراصَم يت ِفؤُوْعَملا َعِئاَنَص َّنإو « بولا َبَضَع ٌءىفْطُ هلا َةَقَدَص
 : ولوق نم زيكأَو م َرَْملا يفلتو ِرْمُعلا يف ُدزت محلا ةلِص نإو ٠ هلا

 ولاه <

 لك نم َءاَفِش اهيف َّنِإو « ِةّنجلا زونك ْنِم ّرْيَك اَهّنِإَف ءرثااب الإ َةَوُق الو لوح ال

 : هجام نباو دواد وبأو يناربطلاو نابح نبا هاور )000(

 يناربطلا هاور 00

 اما



 , 5336 مهلا اهانذأ ٠ عاد

 ةالصلاو مايصلا لفاون نم لضفأ « ٍنيبلا تاذ حالصإ َّنأ : كلذ نمو
 (")ةقدصلاو

 ىلع ًاركذ ةمايقلا موي هل رّْشْنَي ىلاعتو هناحبس هللا َّنأ : كلذ نمو
 ] . ماعلاو ٌصاخلا هٌدِهشَي داهشألا سوؤُر

 لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ثيدحلا ىف ءاج

 هل الإ ٌدَحَأ َموَيِلا ُموُقَي ال : ةمايقلا موي ٍداَنُم يدانُي ١ : لكي هللا لوسر
 َكِلذ ٌلْوُقَيَف « ْدَيْلا كَل ْلَب . َكَئاَحْبُس : ُقئالَخلا ُلوُقَف « ٌدَي للا َدْنِغ
 . 20« ٍةَرْدُق َدعَب اَينُدلا يف اَهَع ْنَم 2 لك ::لوقيف: + اَراَوَه

 هنع هللا يضر سنأ نع يناربطلل «قالخألا مراكم» يف ءاجو

 : ًاعوفرم

 ءرللا ىلَع ُهْرْجَأ ْنَم ْمُقَيِل : ٍدانُم يداني باسحلل ُدبعلا َفَّقَو اذإ »
 اذك َماقف «٠ سانلا ِنَع نوفاعلا : لوقيف ؟هللا ئلع ُهْدْجَأ ْنَمَو : لاقي

 0 ناري قرانا

 وه ام اهنمو « ٌنسَح وه ام اهنمو « ٌحيحَص وه ام اهنم ٌثيداحألا هذهف
 فورعملا لضف ىلع ٌلدت اهلك يهو « ًاضعب ُرِبجَي اهضعبو « كلذ نود
 انرصتقاو اهانكرت « ىنعملا اذه يف ةريثك ٌثيداحأ كانهو « ناسحإلاو
 . ميظعلا لضفلا وذ هللاو عساو هللا لضفو ؛ هذه ىلع

 )١( يف يناربطلا هاور ١ طسوألا « .

  000حيحص ثيدح وهو « يذمرتلاو دواد وبأ هاور .

 يف يمليدلا روصنم وبأ هاور 2غ ١ سودرفلا دنسم «© .

 ام؟



 ناسحالاو فورعملا بحاص ةأفاكم لضف

 : ءاقولا ٌنيِد مالسإلا

 ءافولا هئانبأ بولق يف ٌسرغَي مالسإلا َّنأ : ةّمألا هذه لئاضف نمو
 2 مهل ءاعدلاو مهركشب كلذو « هباحصأل هتف رعمو ليمجلا ظفحو

 ظ . مهلضفب فارتعالاب رارقإلاو

 مل ْنِإف « هوُِفاكف ًافورعم مكيلإ ىتأ ْنَمو ١ : لاقف لك كلذب انرمأ دقو

 . 30« هومتأفاك ْدَق ْنَأ اوملْعَت ىَّنَح « هل اوُعْداَف اودجت

 نع متزجَع ْنِإف « هوُزاجف ًافورعم مكيلإ عنطضا ْنَم » : ةياور يفو
 بحي ٌركاش هللا نإف « متركش ْدَق ْنأ اوملعت ىتح هل 7 0

 0 سيول ادب رلعت ندر زي دعت نر« رش د او

 "1 هو 1

 ٍروُز رد يكول سي

 : لاقف « ٌفورعم هيلإ يدْسأ وأ , ًافورعم َيِلوأ نم ١ : ةياور يفو

 « ِءانّلا يف ٌعَلْبَأ دقف « ًاريخ هللا كلازج : ةادسأ يذلل

 : يئاسنلاو دواد وبأ هاور )غ5(

 . طسوألا يف يناربطلا هاور (؟)

 . بيرغ نسح ثيدح :لاقو «يذمرتلا هاور 0]ف_ف

 اما



 يف ّعّلِبَأ دقف « ًاريخ هللا كازج : لجرلا لاق اذإ ١ : ةياور يفو
 , 23) ءانكلا

 كرابت هلل سانلا ركشأ وه « ًاريخ هلهأ ىلع ينثملا فورعملل ركاشلاو
 . ىلاعتو كرابت هلل سانلا َرَكْشأ نإ ١ : ِهكك هللا لوسر لاق : ىلاعتو
 . « سانلل ْمُهُركْشَأ

 . 206 َسسانلا رّكشي ال ْنَم هللا ٌرُكَشي ال ١ : ٍةياور يفو

 . هلهأل لضفلا ٌفرعَي الو « ريخلا هيف رمثُي ال يذلا ٌدِحاَجلا هلباقُيَو
 . ىلاعت هللا ةمعن ٌدَحاَج ًاضيأ وهف

 : كلك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نعف

 مل َسانلا ٍرُكشي مل نمو « َريثكلا ركشي مل َليلقلا ٍرْكْشَي مل نم»
 . ةمحر ةعامجلاو « ٌرْفك اًهكرتو ٌرْكَش هللا ةمعنب ثٌّدحتلاو « هللا ركشي
 . 29: ثاذع ُةقرُفلاَو

 سنأ نع ثيدحلا يف ءاج دقف « ءانثلا قيقحت يف يفاك ءاعّدلاو

 ٌراصتألا بهذ « هللا لوسر اي : نورجاهملا لاق :لاق هنع هللا يضر

 ليلق يف ًةاساوُم نسحأ الو ريثكل ًالذب ّنسحأ ًاموق انيأر ام . هلك رجألاب
 ؟مهل نوعدّتو هب مهيلع نوُننُت سيلا » : لاق « ةنؤملا انْوّقك دقلو « مهنم
 . 2296 كاذب كاذف : لاق « ىلب : اولاق

 و خ #

 ) )1١ريغصلا » يف يناربطلا هاور « .

 . يناربطلاو دمحأ هاور )2

 باتك يف ايندلا يبأ نبا هاورو . هب سأب ال دانسإب هدئاوز يف دمحأ نب هللا دبع هاور (؟)

 . 2« فورعملا عانطصا »

 : هل ظفللاو يئاسنلاو دواد وبأ هاور عل

148: 



 * م 2 2 ا

 ٍةَمألا هذه نم نيمئاّصلا فرش

 ىمظُعلا لئاضٌملا كلت : ةّمألا هذهل ىلاعت هللا هرخدا يذلا فرّشلا نمو
 دقو : َةّمألا هذه دارفأ نم مئاصلا اهب ٌصتخي يتلا ىربكلا بقانملاو

 . ليلدلا عم اهمهأ ركذنس ةحلاَص ةلمُج بقانملا كلت نم ٌتعمج

 ًاراهظإ ةمايقلا موي هنم نولخدي ةنجلا يف بابب : نيمئاصلا هللا صتخا

 . نومئاصلا نيأ : داهشألا سوؤر ىلع ٍدانُم يداني ٠ مهلضفو مهفرشل

 ىنمتيو قانعألا ٌبئرشتو راصبألا مهيلإ دتمتو « ينادلاو يصاقلا مهاريف

 هتاف ام ىلع ٌرسحتُم رسحتيو « نوميملا مهبكر يفو مهعم ناك ول نأ ٍنمتُم
 ٍةنيمث تاقوأ نم هيلع عاض امو ءٌّدجلاو لمعلا ظرف نم ايندلا يف

 لاَقُي ًاباب ِةَنَجْلا يف َّنِإ ٠ : لوقيف دهشملا اذه الع رّوَصَُي « ةديدع تاعاسو

 مريع ٌدحأ ُهْنِم ْلُخْدَي ال ء ةمايقلا موي َنومئاصلا هنم ُلخْدَي « ٌناّيولا : هل

 ةْنِم لُخْدَي ملف ْمِهَِلَع قل« اوُلَحَد ًذإف « نوُموُقيف نوُم ِداَّضلا َنْيَأ : لاقي
3 2323 , 

 مهل مهموَص لعج نأب : ًاضيأ نيمئاصلا ىلاعتو هناحبس هللا صتخاو
 تاوهشلا نم هيِذؤُي امم هبحاص يقي ًارتسو « رانلا نم ًانيصَح انصح

 دعس نب لهس نع ناخيشلاو دمحأ هجرخأ 02(

 امله



 2376 ٍراَّئلا َنِم ٌنْيِصَح ٌنْضِحو هن ُماَيّصلا » : لكي لوقي
 ؛ رانلا نم هبحاص ٌظفحي يذلا موّصلا اذه ةقيقح قي انل نيب مّ

 اًهَقِرْخَي ب ْمَل اَم ٍِلاَبِقْلا ّنِم مُكِدَحَأ َةَنُجَك رانلا ّنِم ٌهَتْج ماَيَصْلا » : لوقيف
 ( ا ممول ةبِبِغ وأ بِذَكِب

 نم همايص ٌمِلَّس نم ٌمايص 000
 « ةليضفلا كلسَم مزتلي نأ مئاصلا ّثَح كلذلو « ًالغفو ًالوق يصاعملا

 : لوقيف ٌةّنُج وه يذلا مايضلاب :ققحيتي تحي :ةليدزلا يعاود نع دعتبيو

 را حَبضَأ ْنَمَه « راد َنِم هج ُمايصلا

 . "76 جِئاَص ين ! : َلْقيْلَو « ُهَبْسَي الو ُهمْتْشَي الَف هيلع َلِهَج

 0 ًاضيأ مئاصلا هللا صتخاو

 حر ْنِمرهللا َدْنِع ُبَيْطَأ مِئاَّصلا مق مفلس لاقف « كسملا

 . موصلا نم مفلا ريغت ٌفولخلاو . « ِكْسِملا

 رطفأ اذإف ٠ نيتحرف همايص يف هل لعج نأب : مئاصلا هللا صتخاو

 هبرل ماتلا هركش نع ٌقداَص يِبعَت هرطفب هحرفق ؛ حرف هللا يقل اذإو ٠ « حرف

 « هتوقو هتحص مامت ةطساوب ةنكمَو « مويلا كلذ موص مامتإل هقفو يذلا

 ركشلا َّنأل ةدابع يف اذه هحرف يف وهف « ةصقاّن ريغ ةلماك هموي ةدابع ئدأف

 لمعلا لوبقب ٌمَزاَج نيقيو هللا ٍدعوب ٌنانئمطا هللا ءاقلب ةحرفو « ركذو ةدابع

 مِئاَّضلِل َنِإَو ١ : كلذ نع كي لوقي « هيلع باوثلا ميظع ة --

 "ا « حرف هللا َيِقل اَذِإَو « حرف َرْطْفَأ اذإ ؛ َنْيَمَح

 : 6 بعشلا » يف يقهيبلاو دمحأ هاور قلل

 . هجام نباو يئاسنلاو دمحأ ءاور (1)

 : يئاسنلا هاور 0

 ١ حبحصلا » يف ملسم هاور 2

 ارك



 ريثك نم ءافشلاو ةحصلا هموص يف هل لعج نأب : مئاصلا هللا نصتخاو
 . 207 اوُكِصت اوُمْوُص ١ : ثيدحلا يفف ٠ ضارمألا نم

 ئلإ ئحؤأ هللا َّنِإ » : لك لاق ههجو هللا مرك لع نع يقهيبلا جرخأو

 ءاميتبا امَْي ْموُصِي ٌدِبَع َسل هنأ َكَمْوَق زبخأ ْنأ : َلِيئاَرسِإ يب ْنِم
 . «ُهَرْجَأ ُهَل ُتْمَظْعَأَو ُهَمْسِج هَل ٌتخَحضأ الإ « يِهْجَو

 . ةرهاظلا ءاضعألا ظفح يف ًابيجع ًاريثأت موصلل َّنأ : كلذ ٌوِسَو
 ةدسافلا داوملل بلاجلا طيلختلا نم اهتيامحو ةنطابلا حراوجلا ىوقو
 لاق امك ىوقتلا ىلع نوعلا ربكأ نم كلذو ء« ةئيدرلا داوملا غارفتساو

 كلَعل ْمُكِل ني تدل َلَع بيك امك مايل ُمُكَلَع بِك ظ : ىلاعت
 . 1188 : ةرقبلا] 4َنوُفّتَت

 ٍدِهْسَم ّيأ هّئيع ىرت الف « رانلا نع ههجو داعبإب : مئاصلا هللا صتخاو

 ُهَهْجَو َدَعَب «رهللا يبس يف ًامْوَي ًماَض ْنَم » : ِدلكَك لوقي . رانلا دهاشم نم

 . "' ًافيِرَح َنيِصْبَس ٍراثلا ِنَع
 ُةْنِم هللا َدَعاِب ١ : رماع نب ةبقع نع يئاسنلا ةياور يفو

<0 

 هةرلو ا هس ساةم س
 و

 . « ماع ةئام

 نم نآرقلا يف درو ام : مئاصلا هب ىلاعتو .هناحبس هللا صتخا اممو

 اهب دارملا َّنِإ : اهنم ريثك يف ءاملعلا نم ريثك لاق يتلا مهلئاضف

 ف ©« 1١١7[ : ةبوتلا] « توحهَسلا » : ىلاعت هلوق اهنم . نومئاصلا

 ببسب هيلإ اولصو يأ « لجو زع هللا ىلإ اوحاَّس مهنأل نيمئاصلاب
 . شطعلاو عوجلا ءانع مهتاساقُمَو مهتافولأم نع مهجورخ

 . ميعن وبأو ينّسلا نبا هاور )00

 . ةريره

 اما



 « 5٠١ : مزلا] © باَسِح ريع هرج َنوُرِبَصلأ قو اَمَنِإ 8 : ىلاعت هلوق اهنمو
 « موصلا ءامسأ نم مسا ربصلا َّنأل ؛ نومئاصلا مه نورباصلا : ليق

 هيصخي "ال ام مركلاو دوجلاو لضفلا نئازخ نم مئاصلل غرفي ذئنيحف

 كتان الا قرر ال[ ردك ل عت ابغا

 أوك اسي رج نأ رف ني محل فخ آم سد مْعَعالَك » : ىلاعت هلوق اهنمو
 نيع ال امب هيلع اوزوج يذلا مهلمع : ليق 2117 : ةدجسلا) © َنْوْلَمَعَي

 . موصلا وه « رشب بلق ىلع رطخالو « تعمس ٌُنذأ الو « تأر

 نإ وهف ؛ ةعاطو ةدابع هلُك هلاح لعج نأب : مئاصلا ىلاعت هللا صتخاو

 ٍةعاط يف مايقلا ىلع ىوقتيل مَ نإو « ٍعاط يف مالكلا لوضُف نع تمص

 ء3اغدَو دا همْونَو ٌحيِبْست ِمئاَّصلا ٌتْمَص ١ : للي هنع ّيوُر . ًاضيأ
 )لا اق ل ةناكتسم

 ةوعد تقولا كلذ يف هلو « ةدابع يهو ركشلا 6 هل هروطف يفف

 , "ب ةَباجتسُم ٌةَوْعَد هراطفإ َدْنِع مِئاَّصلِل ٠ : ثيدحلا يف تبث امك ةباجتسم

 مهبتكف هللا مهدعسأ نيذلا نمض تقولا كلذ يف لخدي نأ ولخي الو

 َدْنِع ىلاعترهلل َّنِإ ١ ثيدحلا يف تبث امك ةعاسلا كلت يف رانلا نم ءاقتعلا نم

 تبث امك « ةكرب هروحسو . "0 هليل لك يف َكِلَّذو رانا َنم َءاَقَتُع رطِف ّلُك

 . ةنجلا هباوث كلذ دعب هموصو فيرشلا ثيدحلا يف كلذ

 ليزجلا باوثلا نم ٌهرطق نمل لعج نأب : مئاصلا هللا صتخاو

 اذه لعج مئاصلا ماركإ ليبس يفو . هسفن مئاصلا باوث نم صقني ال ام

 . ءام ٍةبرَش وأ « زبخ ٍةمقل ىلع ناك ولو باوثلا

 . فيعض هدنسو هدنم نبا هجرخأو . رمع نيا نع يمليدلا هاور )01(

 . يقهيبلاو يسلايطلا دواد وبأو مكاحلاو هجام نبا هجرخأ )0

 . يقهيبلاو يناربطلاو دمحأو هجام نبا هاور ()
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 ِيَلَع ْتَّذَص ٍلالَح بسك ْنِي َناَضِمَر يف ًامِئاَص َرْطَف ْنَم : لكك لاقف
 لْيِرِبِج ا ا ا

 لاَ نكي ْمَل نم تَرَ « هللا لوس راي ّلُجَر َلاَف هبل ُقَِيَو ُهُعْومُد ُرثك
 ضاق : لاق ؟ُهَدْنِع َدِْع كاد ْنّكَي مَ ْنَم َتِئَأَرَأ : َلاَق ربح ةَمْقلَ : َلاَق ؟ُهَدْنِع

 : لاق ِنّمَل ْنِم ٌةَقْذَمَف : َلاَق ؟َدْنِعكاَذ نك ْمَل ْنَم َتْيََرَقأ : 0

 .. 217:عاَم دم ةيزشف : لاق ؟ُهَدْنِع َكاَذ ْنَكَي ْمَل ْنَم أَو

 509200 ا ل

 هيلع يلصُت هنإف « مايّصلا ةمرح لإ مهعم لكألا نم هعنمي ال رظنيو
 . ةكئالملا

 دلع يلَصُت لت هل : هَدْني لكأ اَذِإ مِئاصلا نأ » : ثيدحلا يفن
 #0 هِماَعَط ْنِم َعَرْفُي ىتَح ٌةَكِئالَملا

 ةريثك ًاقلطُم موّصلا ٌلئاضف
 : لاقف « تادابعلا رئاس نود هيلإ هباوّت فاضأ ىلاعت هللا َّنأ : اهنمف
 090« هب يزْجأ اَنأَو يل ٌمْوَّصلا ١

 فيرشت ةفاضإ ىلاعت هللا ىلإ هتفاضإب لامعألا ةيقب نع موصلا صتخاف

 . اهكاردإ نع لوقعلا رصقت ٌةياغ لصو هباوث َّنأب ًانالعإ
 (« ءايحإلا حرش » يف ينيسحلا دمحم نب دمحم ديسلا ةمالعلا لاق

 مّظعُت ملف « هاوس ٌدحأ هب دَبعُي مل هنأ « ىلاعت هيلإ هتفاضإ ببسو : ليق
 هنومظَحُي اوناك نإو « مايصلاب مهل ًادوبعم ٍرّصعألا نم رصع يف رافكلا

 )١( ءافعضلا » يف نابح نباو ةعبرألا نئسلا باحصأو ىلعي وبأ هجرخأ «

 يذمرتلاو دمحأ هجرخأ فز .

 )©( تباث حيحص ثيدح وهو .
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 يوونلا هاكح . كلذ ريغو « ركذلاو ةقدصلاو . دوجسلاو ةالصلا ةروصب

 1 ماس حرصا يف
 بابرأب مهضعب هضقنو : « يذمرتلا حرش ٠ يف يقارعلا لاق

 يضقنب اذه سيلو : لاق . بكاوكلل نوموُصَي مهنإف ٠ تامادختسالا

 امنإو ٠ ةهلآ بكاوكلا َّنأ نودقتعي ال تامادختسالا بابرأ َّنأل حيحص

 . ها . 2”ةقولخم مهدنع تناك نإو « اهسفنب ةلاعف اهنإ : نولوُقَي

 كلذ يف كش ال « هللاب نوكرشم كلذ َلُك عم مهنأ كش الو : تلق

 . هللاب ذايعلاو

 رئاس نود ىلاعت هتّيدمص ٌرس ىلإ ًةراشإ موصلا يف َّنَأل ًاضيأو

 هتافص نم « تاوهشلا رئاسو ماعطلا نع ءانغتسالا َّنأل ًاضيأو « تادابعلا

 لاق مث نمو « هيلإ ىلاعت هفاضأ كلذلف « اهقفاوي ٌعِوَّت هيف موّصلاو « ىلاعت

 هنإف موصلا آلإ « مهلاوحأل ةبسانم دابعلا لامعأ َّنأ ٌةانعَم : يبطرقلا

 ٌبرقتي مئاصلا َّنِإ : لوقي ىلاعت هنأكف « قحلا تافص نم ٍةفصل ٌتسانم

 . يتافص نم وه رمأب ّيلإ
 يتلا ةيلصألا اهتاوهشو سفنلا ظوظُح عيمج كرت هيف موصلا َّنإف ًاضيأو

 الأ « ئىرخأ ةدابع يف كلذ دجوُي الو « ىلاعت هلل اهيلإ ليملا ىلع تلبُج

 بيطلاك تاحابُملا نم ٌديثك هعم مُرَح نإو ةرمعلا وأ جحلاب مارحإلا َّنأ رت

 هب يذلا برشلاو لكألا هعم مرحي ال هنأ الإ « سابللاو ديصلاو ءاسنلاو

 دودحم تقول هنأ الإ  ةالصلا يف مرُح ناك نإو اذهو . ةايحلا ُماوق

 . قئاقد سمح زواجتي آل

 موي مهل ٌعْفْشَي مهمايص َّنأ : نيمئاصلا هب هللا صتخا يذلا فرشلا نمو
 . ةمايقلا

 )١( ؛ءايحإلا» حرش ةداسلا فاحتإ ) 5١9/5( .
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 يلا ام رو كوس 0 ل ل

 َماَعَطلا ُهَتْعَتم هتعتم !ُبَر يأ : ُماَيَّصلا ُلْوَقَي . مالا َمْوَي بعل ناَعَمْسَي نآْرقلاو

 هيف ينغُفَسم للاب َمْوَنلا تتم : نآرقلا لوقو « هْيِف يِنْمَمَسف َةَوهّشلاو
 , 2006 َناَمْفَشَيَف : ٌلاَق

 ٌلِدَعَي ًاعوطت مهموص َّنأ : نيمئاصلا هب هللا صتخا يذلا فرشلا نمو
 . ًابهذ ضرألا َءلم

 َّنَأ زل » : هيك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ُهَباَرَث فْوَتْسَي مَل « ابَمَذ ضزألا ءْلِم َيِطْعَأ َمُك ًاعّوطت ًامْؤَي َْءاَص
 , 299« باّسِحلا

 نأ هسفن ىلع ىضق هللا َّنأ : نيمئاصلا هب هللا صتخا يذلا فرّشلا نمو

 موي هّيورُي نأ ىلاعت هيلع ًاقح ناك ّرحلا ديدش موي يف هل هسفن شطعأ نم
 . ةمايقلا موي سانلا شطع

 « رحبلا يف َةّيرَس ىلع ىسوم ابأ ثعب لَك هللا لوسر َّنأ » : ءاج دقف
 مهّقوف ٌفتاَه اذإ « ٍةملظُم قليل يف عارّشلا اوعفر دق كلذك مه امنيبف
 لاقف . هسفن ىلع هللا ُهاَضَق ءاضقب مكربخأ اوفق « ةنيفسلا لهأ اي : فتهي

 ريفا كف نإانريخا + ىيوفاونا

 ىف هل هسفن شطعأ نم هنأ هسفن ىلع ىضق ىلاعتو كرابت هللا َّنِإ : لاق
 ْ . ©00 شطعلا موي هللا هاقس « ٍفئاَص موي

 يف هلل هسفن ُسْطَع نم هنأ هسفن ىلع ئضَق ىلاعت هللا َّنِإ ٠ : ةياور يفو

 يبأ نبا هاورو ٠ حيحصلا يف مهب جتحم هلاجرو ريبكلا يف يناربطلاو دمحأ هاور )١(

 . ملسم طرش ىلع حيحص : لاقو مكاحلاو « ايندلا

 . يناربطلاو ىلعي وبأ هاور )0

 . سابع نبا ثيدح نم نسح دانسإب رازبلا هاور (9)
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 لاق . 2''« ةمايقلا موي هيوري نأ لجو زع هللا ىلع ًاقح ناك « ٌةاَح موي

 ناسنإلا داكي يذلا ّرحلا ديدشلا مويلا ىخوتي ىسوم وبأ ناكو : يوارلا

 : ةموصيف . ًاّرح هيف خلسني ب

 : دسجلا ٌةاكَّز موصلا َّنأ لَ يبنلا ربخأو

 ءْيش لكل 5 ا كر ا 9 : لاق هنع هللا يضر ةريره ىبأ نع

 "ا ِرْبَّصلا ٌفضِن : ذ ماَّيّصلاو ٌمْوَّصلا ٍدَسَجلا ٌةاَكَرَو 2 اك

 ناضمر يف مايصلا َّنأ : نيمئاصلا هب هللا صتخا يذلا فرشلا نمو

 . بونذلا نارفغل ٌتبَس

 ِرْدَقلا ةّلْيل َماَق ْنَم : لاق ع5 يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ًاباَسِتْحاو ًاناَمْئِإ َن 0
 نس 7 كا ل

 م هبدذ نم مدت ام هل َرْفَغ

 يف مهصتخا ىلاعت هللا نأ : نيمئاصلا هب هللا صتخا يذلا فرّشلا نمو

 ْثّيطغَأ » ' 85 هلا لوسر لاق هنع هلل يضر ةريره يبأ نع ءاج دقق

 وِئاَصلا مق ُفْوْلَخ ْمُهَلِبق دمأ َنُهَطمُت مل َناَضَمَر يف ٍلاَصِخ َسسْمَح ين

 ا ل ل

 ارُضنْخَي الف ايلا هدر هِي دئَصُمو « كِل وُيِصيو ةئؤُملا ون 4ع أ

 : ليق « ةليل رخآ يف مهل رفغيو ؛ هريغ يف هيلإ نوصلخي اوناك ام ىلإ هيف

00 

 مسا

 .٠ هجام نبا هاور قف

 . ًارصتخم هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور ١)

 لحل



 ُهرْجَأ ىفَوُي امنإ َلِماعلا نكلو « ال : لاق ؟ردقلا ٌةليَل يهأ « هللا لوسر اي
 . «!2١ هلَّمَع ئضَق اَذِإ

 مهمايص مهل لعج هنأ : نيمئاصلا هب هللا صتخا يذلا فرشلا نمو

 . مهبونذل ةرافك ناضمر

 ٌتاَرَلَّصلا » : لكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 تارثكت + ناضمر ىلإ تافعتو 4 ةفكقلا ىلإ ' همكشلاو 4 ةينخلا
 . ملسم هاور « ُدْئاَبَكْلا تبيَتْجا اّذِإ َنُهَتْبَب اَم

 ) )1١يقهيبلاو رازبلاو دمحأ هاور .
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 2و
 هل

 ِةَمألا هْذَه نم ٍحاَجحلا 5200

 : ةفرشَو جاحلا ٌلِئاَضَ

 ىمظعلا لئاضفلا كلت : ةَمألا هذهل ىلاعت هللا هرخدا يذلا فرّشلا نمو

 فاو مالا هله دارفأ نم جاحلا اهب صتخي يتلا ىربكلا بقانملاو

 : ليلدلا عم اهمهأ ركذنسو « ةحلاَص ةلمُج بقانملا كلت نم ٌتعمَج

 هللا يضر صاعلا نب ورمع نع . هلبق ام مدهي ُهَجَح جاحلا َّنأ : لوألا

 : تلقف كو يبنلا ُتيتأ ٠ يبلق يف مالسإلا هللا ّلعج اًملف » : لاق هنع
 كل ام : لاق « يِدَي ٌتضبقف : لاق « هنيمي ًطّسبف « َكْميِاَبَألَف كنيمي طُسبأ
 : لاق ؟اذامب ٌطِرَتْشَت : لاق « ًطرَتْشَأ نأ تدرأ : ُتلق : لاق . ومع اي

 ةرجهلا نأو ٠ هلْبق ناك ام ُمِدْهَي مالسإلا َّنأ َتْمِلَع اَمأ : لاق ٠ يل رفخُي نأ

 . 2'” هلبق ناك ام مِدهَي ّجحلا ْنأو « اهلبق ناك ام مِدُْهَت

 نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو . دهاجُم جاحلا نأ : يناثلا

 محلا « ةأرملاو فيعضلاو ريبكلا ةاهج ١ : لاق كي هللا لوسر

 ٠ . ''): ٌةرمعلاو

 ىلإ لجر ءاج ١ : تلاق هيبأ مأ هتدج نع « ناميلس نب نامثع نعو

 . هلم ءزج اذهو «ليوط ثيدح نم ناميإلا باتك يف ملسم هاور 22

 . يئاسنلا هجرخأ قفز
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 . "6 يبا ٌجُح : لاقف هللا ليبس يف داهجلا ُديرأ ينِإ : لاقف لي يبل
 جحلل لاحرلا اوَدُشَف 2 جورسلا متعضو اذإ : : لاق هنأ رمع نعو

 . 0« نيداهجلا دحأ اهنإف « ةَرْمُعلاَو

 . هللا فو نِم جاحلا نأ : ثلاثلا

 اف : لَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع 5

 . "!« رمتعُملاو « جاحلاو . يزاغلا : هن الث

 فيبخأ اوُقَقْنأ نإو ٠ اوبيجأ اوَعَد نإو «اوطعأ اولَأَس نإ « هللا ُدْفَو
 ىلع ٌربكُم رك الو لَهُم ٌلهأ ام « هديب مساقلا يبأ سفن ن يذلاو . مهيلع

 َعلبَم عطقني ىَّنح « هريبكتب رّبكو ِهْيَدب َنيب ام لمآ الإ « فارُشَألا نم فرش

| 2 
 , 6« . بارتلا

 : ةوعّدلا باجُم جاحلا َّنأ : عبارلا

 : - هنم ٌفرط ًافنآ لصفلا يف مدقت -

 : ُةَرَت ال تاوعد ٌنسْمْحَ » : 6 هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نعو
 مولظَملا ٌةوعّدو . عجري ىتح يزاغلا ٌةوعّدو . ٌرُدِصَي ىتح ّجاحلا ٌةوعد

 )١( روصنم نب ديعس هجرخأ .

 . يورهلا رذ وبأ هجرخأ (؟)
 . يئاسنلا هجرخأ (9)

 يف دازو ظفللا ضعب ميدقتب « « عاونألاو ميساقتلا » يف نابح نبا هجرخأو

 ركذو رمع نبا ثيدح نم ةملس نب دامح هاور « © اوباجأف مهاعد ١ : هقرط ضعب

 . هكسنم يف جاحلا نبا هركذو « مهاطعأف هولأسف » : دازو ةدايزلا هذه

 مارغلا ريثم 7 باتك يف يزوجلا نبا هجرخأو . « هدئاوف ١ يف يزارلا ماّمت هجرخأ (5)

 غلبي ىتح : هرخآ يف لاقو هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ١ نكاسلا
 : بارتلا مطقنم
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 . ٍبْيَغلاِب هيخأل خألا 5 ةوعدو « أربي ىتح ضيرملا ةوعدو « ٌرَّصنُي ىتح
 . « بِيَعلاب هيخأل خألا ٌةوُعَد ةباجإ ءالؤه ٌعّرسأ

 كلذلو . سابع نبا نع « ريبج نب ديعس ثيدح نم حيحص ثيدح
 لَو اهلعف ةبولطملا ةنّسلا هذهو « ءاعدلا جاحلا نم بلطي نأ ةّنّسلا نم ناك

 نها انسي ل هل لاق . هل نذأف ةرمعلا يف َنذأتسا امل هنإف « رَّمَع عم

 . 206 كئاعُد يف انكِرْشَأ وأ « كاعد

 . هللا ليبس يف َُتَقْفَن جاحلا َّنأ : سماخلا

 يف ةقفنلاك « ّجَحلا يف ةقفنلا » : لكك هللا لوسر لاق : لاق ةديرُب نع
 . 0( فعض ةئامعبسب مهردلا « هللا ليبس

 .. فلأ فلأ نيعبرأب همهرد جاحلا نأ : سداسلا

 هتيب نم جاحلا جرخ اذإ » : ِهِْي هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع

 نإو « هللا ىلع ُهرْجأ عّقو هكُسُن يِضقَي نأ لبق تام نإف ٠ هللا زرج يف ناك

 وهريلا ٌقافنإو « َرَخأَت امو هبنذ نم مّدقت ام هل رِفُغ « هكسُن ئضق ىتح يقب
 . 0« هاوس اميف بفلأ َفلأ نيعبرأ ُلِدْعَي ٠ هجولا كلذ يف ٍدحاولا

 . ةفولخَم هتقفن جاحلا َّنأ : عباسلا

 نإو اوطعأ اولأس نإ هللا َدفَو راّمُعلاو جاَجُحلا » : ثيدحلا يف تبث

 . 29« مهيلع فلخأ اوُقَقْلأ نإو اوُبيِجَأ اوَعَد

 مهل اوُقِلْخَأو ١ : هتكئالمل لوقي ىلاعت هللا َّنِإ : ٍةياور يفو

 . « اوًققنأ ام

 )١( يورهلا رذ وبأ هاور .
 . امهيدنسم يف دمحأو ةبيش يبأ نبا هجرخأ (؟)
 . ©« ىرقلا » ىف هركذ (9)

 عي زازلا مات ةنجرخأ 2(
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 : هلع تا ةلوضر لاق": الاق عقسألا نب ةلئاوو ةمامأ ي ىبأ نع : نماثلا
 « جّوزتملاو « يزاغلا : مهُتوَع لجو زعرهلا ىلع ْنَح ةعبرأ ٠

 . « ُجاَحلاو « ُبتاكُملاو

 ةئامعبرأ يف ُعْمْشَي ٌجاحلا » : ا 0

 عُمْشَو هل رِفُغ « هللا ةجو ديرُي ًاَجاَح ءاج نَم » : يرذنملا ةياور يفو
 . 4 هل اعد ْنَميِف

 . هل ٌروفغَم جاحلا َّنأ : رشاعلا

 يِبلُي ُهَمْوَي هلل يحْضُي مرحُم نم ام » : ًاعوفرم هنع هللا يضر رباج نع
 0 ةقأ هئَدلَو امكت داق هيوثذب تاغ الإ < .ةدقشلا تينت لح

 هللا َنإف ةفرَ موي ناك اذإ :  هنع هللا يضر رباج نع ثيدحلا يفو

 مار ل و أ يِابع لإ اؤوظنا + لوقف ايدلا 'ءانكملا ىلإ لِزنَي

 قَهْدَي ٌنالف تراي : ةكئالملا لوقتف ؛ مهَتوُنُذ مُهَل ُتَْقَع ينأ ادهش

 : يل ترفغ دق : لجو ّرع هللا ٌلوقي : لاق  مِراحّملا يتأي ينعي -

 نأ لا نا نال يور ااا تالا ل ا ةرفغملا هذهو

 الا الل ةرفغملاب ةفرع ةّيشع ا.ع هتمأل اعد لكك يبنلا

 مولظملا ٌتيطعأ ٌتئش نإ « َبَر ْيأ : لاق ٠ هنم موُلظَملل ذآ ينإف «  َمِلاَطَمْلا

 ةفلدزملاب حبصأ اًملف « ةفرع ةيشع ْبَجَي ملف مااطللا ترفغو « ةنجلا

 وأ لك هللا لوسر كجحَضف : لاق . لأس ام ىلإ كا ؛ ًءاعدلا داعأ

 « هدنسم 7 يف قازرلا دبع هجرخأ 2غ

 . هجام نبا هاور )0

 . «ةنسلا حرش » يف يوغبلا هجرخأ 00
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 نإ « هللا لوسر اي يّمأو َتنأ يبأب : رّمُعو ركب وبأ هل لاّقف « مست : لاق

 ؟َكنِس هللا كحضأ ككَحْضَأ يذلا امف . اهيف ٌكَحْضَت َتْنُك ام ةعاسل ِهِذِه

  يئاعد ماحس الق رع ع فاق لعامل جر ا وذم َّنِإ : لاق

 لْيَولاب وعديو هسأر ىلع ُةوثْحَي ٌلَعِجف َبارتلا ذأ . يتمأل ٌرفغو
 . ©!« هِعّرَج ْنِم ٌتيأر ام ينككضأف «٠ ٍروُبْتلاو

 نم وه : كلذب دارُملا نأب ؛ مالكلا اذه دييقت نم ّدب ال نكلو : ُثَْلُق
 اذهف ء تقولا كلذ نع ٌرِجاَع هنكلو « اهبابرأل قوقحلا ءادأ ىلع وت

 ملو ءادألا نم نكمت اذإ ملاظلا اّمأ . هلضفو هللا نذإب ةيهلإلا ةمحرلا ٌةلمشت

 ُةلمشَت ال هنأ ُدهاظلاف « ءادألا مدع ىلع ٌهمَّصُم هنكل ًازجاع ناك اذإ وأ ِدوُي
 . ةمحرلا

 . جاحلا هل رفغتسي نمل رفغُي هنأ : رشع يداحلا

 زفغا مهللا » : كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 . 2"! احلا هل رفغتسا نملو « جاحلل

 نملو جاحلل رَمْعُي : هنع هللا يضر رمع لاق : لاق دهاجم نعو

 رهش نم رْشَعو « ٌَرْفصو « مّرحملاو « ةجحلا يِذ ةيقب جاحلا هل رفغتسا
 . "76 لوألا عيبَر

 + هتف انفو هيلع هلق اجلا تيكا اذ[ :6 لقي مغ عنا ذاع فلتر
 «*)« هيب َلْخدَي نأ لبق كل رفغتسي نأ ُهرُّمو

 . ةيصوصُخلا هذه يف اوُلخدي نأ نوُبِحُي , اوناكف

 ) )1١هجأم نيا هاور .

 . مكاحلا هححصو يقهيبلا هاور 000

 . 8١1 © نيمثلا دقعلا ١ يف يوارضخلا اذه ركذو ؛ « هفنصم 3 يف ةببش يبأ نبا هاور )6
 « هدنسم ” يف دمحأ هاور )05

 وم ١



 . ةكئالملا هب هللا يهابُي جاحلا ّنأ ْ رشع يناثلا

 يتافرع لهأب يهابي هللا َّنِإ :  ًاعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ نع 7

 ] . 2006 ءامسلا َلْهَأ

 . ةنجلا لهأ نم جاحلا َّنأ : رشع ثلاثلا

 ُهل َسِئل ُرُْرْبَمْلا ٌجَحلا» : لاك 25 يبنلا نعنع هللا يضر رباح نع

 را لاق ؟ُةٌدي امو : ليق « « هَنَجْلا الإ ٌةاَرْج
 هنأ : ىنعملاو «''«مالّسلا ٌءاَشْفِإَو ؛ ماعطلا ٌماعطإ» : 00

 . ةنجلا هب ُْلَي نأ ّدب ال لب «٠ بونّذلا ضعب ريفكت ىلع هيف رّصتقُ

 نأ يف جاسلا اهب زاتما يتلا يازملاو صتاصخلا هده دعب ارق الو

 روضح يف دهتجيو هبلط َمظعيَو هتبغر دتشتو صرحلا ّلُك ملسملا صرحي
 دق نيذلا راذعألا لهأ نم ناك ولو .٠ صئاصخلا هذه كاردإو دهاشملا هذه

 . فيرشلا كسلا اذهب عوطتلا نم اورثكأو مهضرَف اوضّق
 اصع هديبو ةدابعلا ةتدهجأ دقو ًالهك فاوطلا يف ُتيأر : مهضعب لاق

 ؟قيرطلا اذه نوعطقت مك يف : يل لاقف « اهيلع ًادمتعم فوطي وهو

 مكو : هتلأسف تكسف ؟ماع َّلُك نوجحت لهف : لاقف نيرهش يف : ثلُق

 وه اذه هللاو : تلقف « نينس سمخ ةريسم : لاك ؟كيلا اذه ريو وحد

 : لوقي أشنأو كحضف « ةقداصلا ةبحّملاو ُنيبملا ُلْضَملا

 راتسأو ٌبجُح هنوُد نم لاحو ٌراّدلا كب تْطَش نإو تيوه نم زر

 ٌراَوَز ُهاوهّي نمل ٌبحُملا َّنإ هّترايز نع ٌدْعُب ٌكّئعنمي ال

 )١( دمحأو نابح نباهاور .
  00نسح دائسإب «طسوألا» يف يناربطلاو دمحأ هاور .
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 ٌفحزي ًادعُقُم ةكم قيرط يف ٌثيأر : لاق هللا همحر يخلبلا قيقش نعو

 : تلف نيت رخش نينا لاق ؟ قلبنا جبأ قمح هل تلق « ىفرألا نع

 رظنأ يفرط ٌثعفرف . ةرشعلا ىلع ٌديِزَت ًاماوعأ ركذف ؟قيرطلا يف كل مكو
 . ؟ًابجعتم َيلإ ٌرظنت كلاَم ٠ قيقش اي : لاقف « ًابجعتم هيلإ

 « قيقش اي : لاقف !كرفَس ِدْعيَو كتجهُم فعض نم ٌثّجعتأ : ُتلقف

 . اهلمحي اهالومف يتجهُم ُفعَض امأو « هيّرقي قوشلاف يرفَس ُدْعُب أ

 : نوفي اهاروس فيلل ناوملا ةليعت نبع نم ةوفأ « نودع
 ُهٌدِعست لامآلاو لمحي قوّشلاو ةكلاسَم ٌبعَص ىوهلاو مكروزأ

 ةدجت راشمألا ةيعالو الك ٠ ةكايك ىمحي ىذلا تحتل[ نب



 اح

 ملا هذه نم ِءارُقلا فرت ه َو نآرقلا ةوآلت ّلضف

 ميظعلا باوثلا نم ىلاعت هللا ةدعأ ام : ةيدمحملا ةمألا هذه فرّش نمو

 اذه 0 صتخا امو ١ ميركلا نآرقلا ةوالت ىلع ميسجلا لضفلاو

 . ٍةديمح ايازمو ةديدع َبقانم نم باتكلا

 مهل اهلاثمأ رشعب ٌةنسحل او « ةنسَح يفرح ّلكب هل ءىراقلا َّنأ : اهنمف

 رض ل ع ل

 ٌميِمَو « ٌفْرَح مالو « ٌفْرَح ٌفِلأ ْنِكلو ٠ ٌفْرَح ملأ : ُلوُقَأ ال . اَهِلاَتْمأ

 1 (1) ف -

 نم هيلع يذلا حيحّصلا راتخُملا بهذملا َّنأ ملعا : يوونلا مامإلا لاق

 امهريغو ليلهتلاو حيبسّتلا نم لضفأ نآرقلا ًةءارق َّنأ : ءاملعلا نم دمتعُي

 ها . راكذألا نم

 « مالكلا رئاس ىلَع هللا مالك ٌلضفو : ثيدحلا يف امل ينعي

 , ©"»« ِدِقْلَح ئَلَعْلا ٍلْصَنَك

 َ هريغو يذمرتلا هاور 2غ(

 . بيرغ ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور (0)



 دواد وبأ ىور . ةمايقلا موي ًاجات ِهيِدلاَو هللا ُسسِبْلُي ءىراقلا َّنأ : اهنمو

 َنآْرَقلا َاَرَق ْنَم د ا ا ا ل
 يف ٍسْمَّشلا ِءَْض ْنِم ُنَسْحأُهٌؤْوَض « ِةَمايِقلا م وي أجا هاَدِلاَو سبأ هبله

 . « هب َلِمَع يِذَّلاب ْمُكُدَط 0

 ةشئاع نع . ةررّبلا ماركلا ةرفّسلا عم نآرقلاب رهاملا نأ : اهنمو

 ةرقكا عم« اراب زوالا ١ : قو ها لوسر لاق: تلا اهنفللا نضر

 2 36 فاش هْيَلَع َّوْهَو هيف عتعتتيو َنآْوَقلا فَي يَِلاَو 6 ولا ماَرِكْلا

200 

 ةَرَفَسلا عم وه « ٍققشمو مّتعلَت نودب أرقي يذلا ءىراقلا نأ :

 : نازجأ هلق ل

 . ةمايقلا موي لزانملا يف ئقرتي ٌلازَي ال اينُدلا يف ءىراقلا َّنأ : اهنمو
 : هلك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يذمرتلا ىور

 َّنِإَف « اْنُدلا يف ُلّتَرَت َتْنُك اَمَك ْلتَرَو َفْزاَر أفا: : 0 بجاصل ٌلاَقُي د

 هل : اهنمو

 0 وا ل اير اج جما دوم
 ْمُه ُباَسِحْلا مُهلاَتَي الو ُربكألا ْعَرَمْلا مُهلوُهي ال ارث » : 5 هلا لوسر
 ا اللا باس بر لح كنا نم بيك نع

 وعدي - ٌنْدَوُم يأ - اكو ٠ َتوْضاَِوْمُحو موق هب مأو ئلاعترلا وجو هان

 هيب اَمْيِفَو هبَر َنْيَبَو هنيب اميف نس ُدْبَعَو « هللا هْجَو َءاَغِتْبَأ ِتاوَّلَّصلا ىلإ

 . « هّيلاَوَم َنْيَبَو

 )١( هيلع قفتم .



 0 ىلاعت هللا ُلهأ مُه نآرقلا له : اهنمو

 ؟هللا ٌَلوُسَر اي : اولاق . ِساّنلا َّنِم م َنْيِلْهَأ هلل ّنإ » : لكي هللا لوسر لاق

 . « ُةَبّصاَحَو هللا ُلْهأ ْمُه « ِنآرَقْلا ُلْهَأ : َلاَ

 00 نمآ وهف ٌةلخد نمف ٠ ىلاعت هللا ةبدأم نآرقلا ّنأ : اهنمو
 ْذَعُي ال هللا َّنإف َنآرَقْلا اوُؤَرْقا » : لاق لكك يبنلا َّنأ هنع هللا يضر دوعسم

 كرك وهف دق لك مق « هلا هيام نارا اذه ّذإو ٠ آلا ضو ا

 . رشبتسيلف يأ «2١7 ْرِشبْبَلَف َنآرُقْلا ٌبَحأ ْنَمَو

 هللا َةَبْدأَم ّنآرقلا اذه َّنإ ١ : لاق لكك يبنلا نع « هنع هللا يضر هنعو

 هاَمْشلاو ُنيُِجْلا ٌروُثلاو هللا ُلْبَح َنآرقلا اذه ْنِإ « مُكْمَطَْسآ ام هَنيْدَأَم اولَيقاَف

 الو َبَتعَتْسُيف ُعيِزَي ال « ُهَعِا نمل ٌةاجَنَو هب َكّسمَت ْنَمِل ٌةَمْضِع ٠ ُعِفاَنلا
 هلا ْنإف ُهوُثَأ « دا ةرثك ىلع ُقُلخَي الو ةبئاجع يِضَقْنَت الو « موقف جر
 ملأ : ٌلوُقأ ال ين اَمأ . تانسح َرْشَع يفرح َّلُك ِهِتَوالِت ْىلَع مكُدُجُأَي

 . "16 ٌفرَح ميمو « فرح مالو + ٌفْرَح تفل نكلو « ٌتفْرَح

 ىلع ُعسَنيَو ةكئالملا ٌءرضحَت « نآرقلا هيف أرق , يذلا َتيبلا َّنأ : اهنمو

 هللا يصر سنا نع« ةدانسإب يرورملا رست نب دمحم ءانإلا ىور الها

 هنع ْتَبْكَْتو ةكئالَملا ُةَئرَضَح « ُنآرَقلا هيف ءىرق اذإ ٌتْيَلا » : ًاعوفرم هنع
 . وش لَثو هُرْيَخ رثكو ٠ هلهأ ىلع َعسّناو - هنغ: ثدقابت قا ُنيِطاَيَّشلا
 يأ  ثبكتتو ٌنيطايشلا هّنرّضح « ُنآرقلا هيف أرْفُي مل اذإ َتيبلا ّنِإو
 « ُهَْش رثكو ِهِدْيَخ لَو « هلهأ ىلع ٌّقاضو ةكئالملا ُهْنع ثدعابت

 ُرئأو ها . نيريس نبا نعو « ًافوقوم ةريره يبأ نع بابلا يفو : لاق

 . يمرادلا هاور ةريره يبأ

 )١( يمرادلا هاور .

 يمرادلا هححصو مكاحلا هاور (؟) .

 انت



 هللا يضر رمع نبا نع َيوُر . بولقلا ٌءالَج نآرقلا ةوالت َّنأ : اهنمو

 ُأَدْصَي اَمَك ًأَدِضَت َبوُلُقلا هذه َّنِإ » : لكي هللا لوسر لاق : لاق امهنع

 ٌةرثك : لاق ؟اهٌوالَج امو . هللا لوسر اي : ليق « كاملا هَباَصَأ اذإ ُديِدَحْلا

 23١00 نآرقلا ٌةوالِتو « ٍتوملا رْكِذ

 ةرعتسم نبا نع“. لك هلوسرو هللا ةَتحآ القفا نآرقلا كحنآ نم © اهنمو

 ناك ْنِإف « ٌوْظْنَيلَف « هلوسّرو هللا هّيِحُي نأ ّبَحَأ ْنم » : لاق هنع هللا ىضر

 . ("”« هلوُسَرو هللا ٌبِحي وهف « ّنآرقلا ُبِحُي
 ىلاعت هللا يضر يلع نع ّيوُوَ ل و

 ب يف ٠ ىلاعت هلل بانك : لاقف ؟ها لوسر ا اه جملا مف ٌتلق

 « لزُهلاب َسِيَل ُلْصَفلا وه . مُكَنِيَب ام مُكُحو « مكَدْعَب ام ُرِبَخَو مكلق ام
 هلل ُهَلَصَأ هريغ يف ىدُهلا ئخّتبا نمو « ىلاعت هللا ُهَمَصَق ٍراَّبَج نم ُهَكَرَت رت َنَم

 ٌطاَرّصلا وهو ٠ ميكحلا دْكّذلا وهو نيدملا رهللا ٌلْبح وهو ١ ىلاعت

 عبشي الو « ةَئِسْلَألا هب ُنسِبتلَت الو ُءاَرْهَألا هب ُعيِزَت ال يذلا وهو « ُمِيِقَتْسُملا

 مل يذلا وهو « هي هنئاَجَع يِضَقْنت الو ُدَولا ٍةرثك ىلع ْقْلُخَي الو ءاملعلا هنم

 ٍدشْؤلا ىلإ يِدْهَباََجَع انآرق انْعِمَس اَنِإ اولاق ىََنَح ُهْتَعِمَس ْذِإ نجلا ِهَتَْت

 لذه و ىخ نمو ف اوحأ هن لبق نموا دما لاق نع هب اما

 . "'"« ميقتسم ٍطارِص ىلإ ّيِدُه هيلإ اعد نّمو

 هللا ىلإ لامعألا بحأ تامتخلا ةعباتم ىلع ةبظاوملا نأ : اهنمو

 : ُلِجَر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ٌٌيذمرتلا ىور : ىلاعت

 . « ناميإلا بعش ١ يف يقهيبلا هاور )000(

 . تاقث هلاجرو يناربطلا هاور (؟)
 . لاقم دنسلا يفو يمرادلاو يذمرتلا هاور 0

 <«3 ى ©



 لاَحلا : : لاقف 3 ىلاهت هللا ىلإ ٌبحأ لامعألا ُُىَأ « هللا لوسر اي

 ٍلَّوأ ْنِم ٌبِرْضَي يذلا لاق ؟ لجتذتلا ناكل اهو: : لاق . لحتزملا

 و ع لا دام ا

 ارو جم ورق
 م: نبا لل مكيلم) 0

 َّنأ هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع . هئراقل ٌعْفشَي نآرقلا َّنأ :

 ًاعيفش ٍةمايقلا موي ىيتأي هّنِإف . نآرقلا اوُؤَرْقِإ ١ : لاق 0 لوسر
 , 2” هباحصأل

 « مُفَشُم ٌعِفاش ُنآرُقلا ١ : لاق كي يبنلا نع « هنع هللا يضر رباج نعو

 هرهظ َفْلَخ هلعج نمو « ةّنجلا ىلإ ُهّداق همامأ ُهلَعِج نم ٌقَّدَصُم ٌّلِحاَمَو

 "76 رانلا ئلإ ُةَقاس

 تاجرّدلا عفرب نوكُت دقو . بونُذلا ةرفغمب نوكت دق نآرقلا ُةَعافَشو
 ١ . تالامكلاب ةيلحّتلاو

 يبأ نع امهريغو دواد وبأو يذمرتلا هاور ام هيلع ّلدَي : ُلَوَألاَف
 را ؟ نآرقلا نم ٌةروُس َنِإ ١ : لاق ِلَك يبنلا نع « ةريره

0 

 ١[« : كلملا] 4كادلا و دي ىذا كرب » يهو ظ هل هللا ٌرفغ ىتح

0000 

 ٌلوقيف ةمايقلا موي نآرقلا ٌبِحاص ٌءيجي » : لاق 6 هللا لوسر َّنأ هنع
 ُسَبْلُيف « ُهْدِز ٌبر اي : لوقي مث ةماركلا َجاَن ُسَبْيف « لَ هَلَح بر اي : نآرقلا

 : هل لاقيف . 5 الا لوقي مث . ةماّركلا َةَّلُخ

 َةنَس ةنّسح ةيآ ّلكب ٌداَدْرَيو ٌفْرَأَو أرقا

 .ملسمءاور )١(
 : هحيحص يف نابح نبا هاور 20



 بَ : ٌمايّصلا لاق : : لاق كك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 :[ ترب نارقلا لوقو 2007 ٌبارشلاو 0 ين

 : هانا رول كل د : اهنمو

 ي

 : لاق لَك يبنلا نع هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع
 0 ٌبِيْط اهُحْبِر ةجدْيَألا لَكُم ٠ نآَرُلا ُأَوْقَي يذلا ٍنِمْؤملا

 . وُ اهُمْمطو اهل حر ال رمل ُلثم « ّنآرقلا أري , ال يذلا نمؤملا ٌلثَمو

 . وم اهُمْمَطو ٌبْيَط اهحير ِةناَحئلا لكم « َنآَرقلا أر , يذلا يقفانملا لثَمو

 اهُمْعْطو ٌحْئِر اهل َسَِل ٍةلَظْنَحلا لّثمك « َنآرُقلا أرقي ال يذلا قِفانُملا مو
 ا

 .. نوللا ٍنسُحَو ةحئارلاو معّلطلا بيطل ٌةعماَجٌءرمث : ٌةَجدنَألاو

 ةشئاع نع ّيوُر . اهريغ ىلع ةالّصلا يف ةءارقلا ٌلضف : اهنمو
 نم ٌلَضفأ « ٍةالصلا يف ِنآرقلا ٌةَءارق ١ : لاق لك يبنلا َّنأ اهنع هللا يضر

 نم ُلَضفأ « ةالّصلا ريغ يف نآْرُقلا ةَءارِقَو ٠ ةالصلا ريغ يف ِنآرقلا ةءارق
 ةقدّصلاو «  ةلفانلا يأ  ةقدصلا َنِ ُلَضفأ ُحيِْسَتلاو ٠ ٍرَْتلاو حيل
 ا“ ل ةّنُج ٌمْوصلاو - لفنلا يأ - موّصلا نم ٌلَّضفأ

 نع َيوُر . اهريغ ىلع فحصُملا يف ةءارقلا ةَمعاضُم : اهنمو
 هتءارقو « ٍةجّرد ُفلأ فَحْضُملا ريغ يف لُجَّرلا ٌةءارِق ٠ : لاق هنأ لكي يبنلا
 . 9!« ٍةجّرد ْئَقلأ ىلإ كلاذ ئلع ُفَّعَضُت بفَحْضُملا يف

 )١( دمحأ مامإلاهاور .

 . ملسمل ظفللاو هيلع قفتم (؟)

 . هدانسإ يف فعض ىلع « بعشلا » يف يقهيبلا هاور (")

 . هدنس يف فعض ىلع يقهيبلاو يناربطلا هاور (4)

5 



 نب رمع ناك : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع دواد يبأ نبا كوّرو

 هيف أرّقف تفحصملا رّشَن ء َتِيَبلا لخد اذإ هنع هللا يضر باطخلا

 : لاق هنأ هنع هللا يضر نامثع نع « دهزلا ٠ يف دمحأ مامإلا يورو

 تغير ىلاعت هللا باتك يف ُدَظْنأ آلإ ًةليل الو ٌموَي َىلَع يتأي نأ َبِحُأ ام

 - فحصملا يف ةءارقلا

 ؟هلزنم يف رمع نبا عنَصَي ناك ام : عفانتل ليق هنأ دعس نبا ىورَو

 . امهنيب اميف ُتحضملاو « ٍةالص ّلكل ٌءوضولا « ُهَئوُقيِطَت ال : لاقف

 نع ةءارقلا نم ٌلضفأ فحصملا يف نآرقلا ٌةءارق : يوونلا مامإلا لاق

 ةءارقلا ٌعمتجتف ءجتف ٠ ٌةبولطَم ةدابِع فحصملا يف رظنلا َّنأل . بلق رهظ

 ل 5 0 هلاق اذكه . رظنلاو

 . فلسلا نم تاعامجو

 كلذو « ًانسح لوَقلا ناكل « « ليصفتلاب ليق ول هنأ يوونلا مامإلا نيب 0

 عوشخلا ىلإ ٌبرقأ نيتءارقلا ةّيآف «٠ صاخشألا يفالتخاب 0 هنأ

 لومحَم « مهّلعفو فلسلا َمالك نأ ُدِهاظلاو : لاق . لضفأ يهف « رّبدتلاو
 . ليصفتلا اذه ىلع

 . فحصملا

 . ًاعرش هريغ ىلع ُعّدَقُي ءىراقلا َّنأ : اهنمو

 . 230: ىلاعت هللا باتكل

 .ملسم هاور 2غ(



 ىلثق نم نيلُجَرلا نيب َعَمَج ناك كي يبنلا َّنأ هريغو يراخبلا ىورَو

 ةايهركأ ازلإ ةيخأ نإف « ؟نآرقلل ًاذْخَأ دَدَْأ اَمُهِبَأ ١ : لوقي مت « دُحأ

 -. دحللا يف ُهمَّدَق

 سلجم باحصأ ُءاَرَقلا ناك : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 . ًاناّبش وأ اوناك ًالوهك « هترواشمو هنع هللا يضر رمع

 ا اركإ : اهنمو

 « ٍبوُلُعْلا فوقت نم اَهّنِإَف هلأ ريكعس ْمِظَمِب نمو 8# : ىلاعت هللا لاق ٠ ىلاعت

 0 هذهب هنع هللا يضر يوونلا مامإلا لدتسا . : جحلا]

 ءاملعلا ميظعت ُبِجَي دج امك  ىاعت لا راحش نم مهنأل « رق لهأ اركإ

 . مهؤاذيإ زوجي الو « هرئاعشو ىلاعت هللا نيد ةلمَح مه نيذلا

 يعفاشلاو ةفينح يبأ نيريبكلا نيمامإلا نع يوونلا مامإلا لقت دقو

 . ىلاعت هللا ءايلوأ ءاملعلا نُكَي مل نإ : الاق امهنأ امهنع ىلاعت هللا يضر

 . ّيلَو ىلاعت هلل سيلف
 هللا انقفو يخأ 0 لاق هنأ ركاسع نبا ظفاحلا نع ًاضيأ ّلَقَن امك

 مرح َّنأ : فاقت > هيقتيو هاشخي نمم انلعجو مارك كايإو ىلاعت

 . ةمولعم مهيصِقتْنُم م راتسأ كتّه يف ىلاعت هللا ٌةداَعو مودم ءاملعلا

 توب هتوم لبق ىلاعت هل الت . ِبلّئلاب ءاملعلا يف ُهئاسل قلطأ نم َّنأو

 ُباَدَع مب وأ ٌدَنَنِف ْمهبيِصُت نأ ءورثأ ْنَع َنوُمِلاحي َنيِْلا رَدَحَلَم » بلقلا
 . [57 : رونلا] م« دي

 : لك هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر يرعشألا ىسوم يبأ نعو

 ريغ نآرقلا لماحو ٠ مِلْسُملا ٍةيْيَشلا يذ ًءاركإ « ىلاعت هللا ٍلالْجِإ ْنم نإ »

 . 2306 طِسْقُملا ناطْلّسلا يِذ ًماركإو « هنع يفاجلاو هيف يلاّغلا

 .دواد ويأ هاور )١(



 م ا

 لْرَنن نأ ُهْلَك هللا لوسر انّرمأ » : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو
 00 وراق نب امل

 ةّيهلإلا ننملا مظعأ نم م يهو « ميركلا نآرقلا راهظتسا ةليضق : اهنمو

 لعج دقف «. ممألا ل لل ع

 4 هتايآ ظفحل فحاصَم اهّرودَصَو « همالكل ةيعوأ ةمألا هذه برلق

 . ءادعألا ديك مهرودٌص نم ٌهءوحمَي الو ءاملا راَيَت مهبولق نم ُهّلسْعَي ال

 امو ملل أوُبوأ تيل روُدص يف تدني يَ ّرْه لب » : ىلاعت هللا لاق

 . 144 : توبكتعلا] 4كم الإ [ًميئياَعِب دج

 ا ا "0061 2

 0 ولك ةاقخ يدع كفل لو . كد اد ةُييطعأ كلن

 كام ٠ نطل هيلا ملام يب ها

 ٍلْهأ نم اياقي لإ ( مُهمَجَعو و ْمُهَبَرَع مهتقمف ضرألا لهأ ىلإ رظَن ىلاعت

 ًاباتك كيلع ُتْلَيَنَأَو . كب َيِليْبَأ كتيبأل َكَّتْنعَب امنإ : لاقو باتكلا

 . ثيدحلا « َناَظْقَيو ًامئان ٌءٌؤرَقَت هت ٌءاملا ُهلِسَْي ال

 َنآْرَقلا أرق ْنَم ٠ : لاق لكي يبنلا َّنأ هنع هللا يضر يلع نع َيوُرَو
 970 4|227274بككةح<<10ة1 ف

 7” رانلا ُمُهَل ْتّبَجَو دق ْمُهّلُك « هت

 َيِطغَأ ًادحأ َّنأ نظف هباتك َظْفِح ىلاعت هللا ٌهاَطعأ ْنَم » ا

 . دواد وبأ هاور 22

 : يذمرتلا هاآور )032
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 مظعأ َرْغَص دقف ١ :  ةياور يفو «  طلَغ دقف « َّىْعَأ اًمم ٌلَصضفأ
 . "7" معّتلا

 ةَلَمَح َّنِإ ١ : ًاعوفرم هنع هللا يضر يلع نع « سودرفلا دنسم ١ يفو
 . ثيدحلا « هئايفضأو هئايبنأ عم « ِهّلِظألِإ ٌلِظ ال موي هللا ٌّلِظ يف نآرُقلا

 ىلع ٍنيَع ٌضرف ةالصلا هب زوجت ام ظفح نإ : « ةينُّملا حرش » يف لاق
 انارقلا تام طقضو :: ةحلو هوو تانكلا ةحيتات طفح :تلكت زك
 . ها لفنلا ةالص نم لضفأ نيع َهَنُسَو ةيافك ُضرق

 امهنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ باطخلا نب رمع بتك دقو

 . مهتجاحب ىَفَي ام ةرصبلا يف نآرقلا ظافحل َضرفي نأ

 نع . سانلا ٌديَح مه نآرقلا مّلعَتَي وأ مّلعُي نّمم نآرقلا لهأ َّنأ : اهنمو
 ْنَم ْمُكْدْيَخ » : للي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نافع نب نامثع
 َنآْوّقلا َمَّلَعَت ْنَم ْمُكَلَضْفَأ َّنِإ ١ : ةياور يفو « ُهَمَّلَعَو َنآْرّقْلا َمَّلَعَ
 , 2!« ُهَمَّلَعَو

 ّنآرقلا اوُمّلَعَت ١ : لكي هللا لوسر لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 لثمك - ليقلا يف يأ - هب َماَقو ءأرقف ُهمّلَعت ْنَمِل نآرقلا لثم َنإف ُهوُوَرْهاو

 ل ٍناَكم لك يف هُحيِر ُحِرْفَي اكن ٌرْشْحَم ٍباَرِج

 و اكسِم ءىلُم يأ - ٍِكْسِم ىلَع ّيكوأ ٍباَرِج لّئمك ٠ ِِفْوَج يف
 18 -قلع

 « ريح هيواسُي ال ًاميظع ًاريخ زاَح دقف نآرقلا ُهدلَو َّمّلَع نم نأ : اهنمو

 . رجأ هيزاوُي ال ًاميرك ًارجأ لاّتو

 .٠ هخيرات يف يراخبلاو يقهيبلا هاور 000(

 . يراخبلا هاور 0«

 . هريغو يذمرتلا هاور 0
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 ثالث ىلع مكتالؤأ اوبُدَأ ١ : لاق ه6 يبنلا نع هنع هللا يضر يلع نع

 نزلا ةلمح نإف « نآرقلا ةءارقو هتيب لأ ٍتحَو ٠ ْمُكيَ ْبُح : لاصخ

 َمَلَع نم » : كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع ّيِوُرَو

 « َرّخَأت امو هبنذ ْنِم مّدقت ام هل رفع - فحصملا يف يأ ار َنآرُثلا هبا

 ٍةروُص ىلع ٍةمايقلا َمْوي هللا ُهنَعِب  هبْلَق ٍرْهَظ نع يأ  ًارهاظ ُهاَيِإ همّلَع ْنَمو
 لجو ّزع هلل قو ةيآ أرق امّلُكف « أَرْقا : هبال لاقيو « ٍرْدَبلا َهََْل ِرَمَقلا

 . ")© ٍنآْرَقلا نم هّعَم ام ٍرِخآ ىلإ َيِهَتْنَي ىَتَح « ٌةَجَرَد اهب بألا

 لجو نم ام » : لاق كب يبنلا هب غلبي هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 فرغت جلا يف جب ةمايقلا موي وُ جز و الإ اينثلا يف َنآرُلا هَ و ُمّلَعُي

 . 0” اينّدلا يف َنآْرَعلا هدلو ميِلْعَتب ةّنَجلا ُلْهَأ هب

 هتعمسف كي يبنلا دنع ًاسلاج تنك : 0

 اهٌعيِطتْسَي الو 5 ةَرْسَح اًهكْرتو ُهَكَرَب اهذخأ َّنإف َةرَقبلا اوُّلعَت ١ : لوقي
 امهنإف َنارْمِع َّلآو ةرقبلا اوُمَّلَعَت : ل

 وأ ناَتيايَغ وأ ناتّمامَع امُهّنأك ٍةمايقلا َمْوَي امُهَبِحاَص نآالِظُي « ٍناواَرْهَّزلا

 هنع َقَشْنَي نيح ةَمايقلا موي هبحاص ىَقلَ َنآْرَقلا ناو « ٌفاَوَص ِرْبَط نم ٍناَقرف

 « ٌكفرغأ اما: لرقيف ؟ ينفرعت لَه : لوقيف ٍبِحاّشلا لجكلاك ُهْدْبَق

 « َكّلْيَل ُتْرَهْسأو ٍرِجاَرَهلا يف َكتَأَمَظأ يذلا ُنآرقلا كّيِحاص انأ : لوقيف

 لك هادو نم مويلا كنا و اهب يفتي يأ - هتراجت ءارو نم رجات ُنُك نو

 . هدئنس يف فعض ىلع راجنلا نباو يمليدلا هاور 2220

 . هيف فعض ىلع يناربطلا هاور 2م



 دلُحلاو هنيمَيب َكَلُملا  نآرقلا بحاص يأ - ئطغُيف . ًاحْبِر مظعأ ةراجت
 امُهَل موُقَت هت ال ٍنْيتلُ هادلاو ىَسْكِيو ٍراَقَوْلا جا هيبأر ىلع ْمَضوُيو « هلامشب

 ذخأب : لاقيف ؟اذه انيسُك مب : نالوقيف . اينَّذلا  امهب ُددَقَت ال يأ -

 لاقُي مث « نآرُقلا امُكِدلَو ميلعتب  يناربطلا ةياور يفو  نآرقلا امُكِدِلَو
 ٍدوعُص يف وهف « اهفَّرُغو ِةَنَجلا ٍجَرَد يف ْدَعْضآو أره :  ءىراقلل يأ -

 , 1 ا وأ ناك اَّذَه أرقي ماد ام

 . ليللا يف اميس « نآرقلا ةءارقل ةكئالملاو ةنيكسلا لوزن : اهنمو

 هُسرْفو ةرقبلا ةروس ليللا نم رقت وع مفي لاق ريضُح نب دِيَسَأ نعَف

 أرقف « ٌتّدكسف ٌتكسف - تبرطضا يأ  ئسرفلا تلاَج ْذِإ ٠ هدنع ةطوُبْرَم

 هبا ناكو . سرفلا ُتّلاجف أرق مث « ُنمرَقلا ثنكسف ٌتكَسف « تلاجف
 ةّلظلا لْثم اًذِإف ءامّسلا ىلإ هّسأر عفر مث « هَرَخَأف فرصناف اهنم ًابيرق ئىبحَي
 يرذتو » : لاقف ِلي يبنلا َتَدَح َحبضأ اًملق . حيباّصملا ٌلاَثْمُأ اهيف
 ولو « كِتْرَصِل ْتَنَد ةكئالّملا كلت » : لكك لاق . ال : لاق 0

 يفتْخَت ال يأ - مهْنِم ىّراوشت ال اهيلإ رد

 ”( - مهنم

 يناربطلا ىوَر دقف . نآرقلا متن دنع ٌُباجتسي ًءاعّدلا نأ : اهنمو
 . « ةباجَتْسُم ٌةَرْعَد هلف « َنآْرَقلا مدح نم ١ : ًاعوفرم

 دمَحو َنآرقلا أرق نم ١ : ًاعوفرم سنأ ثيدح نم «بعشلا ١ يفو
 . « هّاكم َرْيَحلا َبلَط دَّقف « ِهَبَر رَمْغَتِساو كي يبنلا ىلع ىَلَصو ٌبرلا

 . ةَجُح هل وهق « هنع هتلداجُمَو ٠ هب لماعلل نآرقلا ٌراصتنا : اهنمو

 ) )1١يمثيهلا هلاق . هنم ًافرط هجام نبا ىورو . حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور .
  (2يراخبلا هاور .



 يي
 لاق 25 ىلا نغ اههنع هلا يفر' و ومع .نرددللا دبع نعت

 ىذعتيو هضئارف عّيضُي ناك لق « نآرقلا هل 00 ةمايقلا م موي لجرب

 يتايآ هتلّمح ١ ٌبر ْيأ : لوقيف هيِصاَعم ُبكرَيو هتَعاط ُفِلاخُيو « هَدْوُدُح

 َبِكرَو يِتَعاط ٌكرَتو ١ يضئارف عّيضو يِدودُح ىّدَعت « يلِماَح َسئِبف
 ذخأيف « هب كّنأّسف : لاقُي ىتح حَجُحلاب هيلع فِذْقَي لازي امف « ىَتيِصْعَم

 862 ب : >2 ع ور 7 م “
 ىنؤيو ٠ رانلا يف ههجو ىلَع يأ  ِهِرْحْنَم ىلع ُهَبْكَي ىتح هَقِراَفُي امف هديب

 ُلَمْعَيَو هضئاّرفب ُلَمْعَيَو - ٍنآرقلا ٌدودح يأ  ٌهَدوُدَُح ظَفحَي ناك دق لُجلاب

2 
 َتلَمَح « ٌبر ْيأ : روق هنو امص دوو وني تال

 بتتجاو يتعاط َميئاو يضنارَفب لِوَعو يِدوُدُح ىقت ىقّتا « ٍلِماَح َرْيَخ و انآ

 ٌذحآيِف « هب َكَنَأَسف : هل َلاَقُي ىَن لح علا اد ود: تيت
 « ِكْلُملا كن ياي

 را كلملا س هّيَقْسَيَو

 : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يرعشألا كلام يبأ نعو

 هلل دمحلاو هللا ناحبسو؛نازيملا ألمت هلل دمحلاو « ناميإلا ُرْطَش ٌروهطلا ١

 ؛ ٌناهرُب ةقدّصلاو « ٌروُةالّصضلاو « ضرألاو ءامسلا نيب ام المت وأ نالْئَ

 ٌعِئابف , وُدْغَي سانلا لك ٠ كيلع وأ كل ٌةَجُح ُنآرقلاو « ٌءايِض ربَصلاو

 "ا يوم وأ + اهقتحمف همفت

 ةثالث » : : لاق لَ يبنلا نع هنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع نعو

 ؛ ةناّمألاو ٠ َدابِعلا جاحُي ُنطَبو دْهظ هل نآرقلا : ةمايقلا موي شرعلا تحت

 ةيقبو سلدم هنكلو ةقث وهو قاحسإ نبا هيفو رازيلا هاور « دئاوزلا عمجم » يف لاق )000

 . [زنكلا بختتم] يف امك سيرُضلا نباو ةبيش يبأ نبا هاورو ها تاقث هلاجر

 . ملسم هاور 64ه
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 ينّعطق نمو « ىلاعت هللا ِهَّلَصَو يِنَلَصَو ْنَم الأ : يِداَنت ُمِحَّرلاو
 , 230« هللا ُهَعْطق

 ّجتحي نأ اًمإف ٠ جاجتحالا ٌفقوم نآرقلا فقو ؛ ةمايقلا موي ناك اذإف
 ءاج ام فلاح اذإ كلذو دبعلا ىلع ّجتحي نأ اّمإو « هب لمع اذإ كلذو دبعلل

 . نارقلا هب

 ٌنئاَكو « ًارجأ مكل ٌنئاك نآرقلا اذه َّنِإ : يرعشألا ىسوم وبأ لاق
 يأ  نآرقلا با نم . نآرقلا مكتبتي الو نآرقلا اوعبّئاف « ًارْزو مكيلع

 - هب لمعي مل نأب  ُنآرقلا هعبتا نمو « ةنجلا ضاير ئلع هب طبه هب لِمَع
 . « رانلا يف هفذقف ُهاَفَق يف جز

 5 رصن نب دمحمو يذمرتلا ميكحلا هاورو « ةنسلا حرش : يف يوغبلا هاور غ2
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 ٍةمَألا هذه نم َنيركاّذلا فرش

 نيركاذلل ىلاعت هللا ٌهَدعأ ام : ةّمألا هذهل هللا هرخّآ يذلا فرّشلا نمو

 كلذ نم ةهلابع ةلمخ ةسيشنقو ١ مهركذب باوثلاو لضٌملا نم

 : يتأي اميف هللا ءاش نإ اهركذن

 ٌزعأ الو هدنع اهنم فرشأ ال ةّيصوصخُ ركّذلاب ٌديفتسي دبعلا ّنأ : لوألا

 الملا يف هل ةركذو « ىلاعتو هناحبس ٌّقحلا ةّئعَم ع ةّيعم يهو « هيدل اهنم

 لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ثيدحلا يف ءاج امك , ىلعألا

 اذإ هعم انأو ٠ يب يدبع َنَظ َدْنِع انأ : هللا لوقي » : كت هللا لوسر

 هثركذ الم يف ينركذ نإو ٠ يسفن يف هُتركذ هيفن يف ينركذ ْنإف ٠ « ينّركذ

 يلإ بقت نإو ٠ اعارذ هيلإ ُثََْترببي لإ بوقت ناو ٠ « مهنم ريخ وم يف

 . 23)« َةَلَوُوَه هتيتأ ىش يشي يناتأ نإو «٠ ًاعاب هيلإ ٌثبرقت ًاعارذ

 هللا لوقي « ركذلاب هلاغتشأو هلابقإ دّروجمب ماقملا اذه ٌديفتسُي وهَو

 . 2""« هاتقَش يب تّكّرَحَتو ينركذ وه اذإ يدبع عم انأ » : ىلاعت

 رخآ َّنِإ : لبج نب ذاعم لاق « ىلاعت هللا ىلإ لامعألا ُثتحأ ُدكّذلاو

 هللا ىلإ ٌبحأ لامعألا يأ : تلق ْنأ لكي هللا لوسر هيلع ٌتقراف مالك

 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور قلل

 . تابح نياو هجام نبا هاور )ع0(
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 . 20( هللا ركذ ْنم ٌبْطَر كئاسلو تومت نأ » : لاق

 عفرل بابسألا ىوقأو «انبر دنع اهاكزأو انلامعأ ُريخ ُركّذلاَو
 : كي هللا لوسر لوقي « صالخإ الب ءادعألا لاتق نم ِديَحَو « انتاجرد

 و 505 َ هاو 2

 مكتاجرد يف اهيفرأو مككيلم َدْنع اهاكزأو مكلامعأ ريخب مكئبنأ الأ ١

 اوُيرضتف مكّوَذَع اًوَقْلَت نأ نم مكل ريخو « قِرَّولاو بهذلا قافنإ نم ريخو
 نب 7 وبرصيو مهف د ذاعم لاق ٠ هللا ٌكذ : لاق . ىلب : اولاق ؟مكقانغأ اوُيرضيو مهقانعأ

 م
. 

 .٠

 .٠
 . "76 هللا ركذ ْنِم هللا باذع نم ئجنأ ٌءْيَش ام : لبج

 : هلي لاق . هللا باذع نم يجْنُيو اًمولجيو برلُقلا ٌلُمصَي ُركُذلاَو
 ِ . 2 - يأ م . -

 ئجنأ ٍءيش نم امو « هللا ٌرْكذ بولقلا ةلاقَص نإو «٠ ةلاَقَص ٍءيش لكل نإ »

 ولو : لاق ؟هللا ليبس يف ٌداهجلا الو : اولاق . هللا ركذ ْنِم هللا باذع نم

 . "6 ٌعطقني ىتح هفيسب ٌبرضي نأ

 هللا ركذ ْنِم باذعلا نم هل ئجنأ ًالمع ٌّيمدآ لمع ام » : ِدِلكي لاقو

 « هللا ليبس يف ٌداهجلا الو : لاق ؟هللا ليبس يف ًداهجلا الو : ليق « ىلاعت
 . )6 َعطَقْنَي ىتح هفيسب بِرْضَي نأ الإ

 لش دقف « َةبتُر ئلعأو ةجرد هابعلا ٌلضفأ وه ُبِكاَّذلاَو
 : لاق ؟ةمايقلا موي هللا دنع ةجرد ٌلَضفأ ٍدابعلا يأ » : كِل هللا لوسر
 ىف يزاغلا نمو « هللا لوسر اي تلق : لاق ٠ ًاريثك هللا نوُركاذلا
 َرِسَكْنَي ىتح نيكرشملاو رافكلا يف هفيسب ٌبرَض ول : لاق ؟هللا ليبس

 لضفأب ينريخأ» : لاق هنأ الإ رازبلاو « هل ظفللاو يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور )١(
 . ؛ هحيحص ١ يف نابح نبا ًاضيأ هاورو هللا ىلإ اهبرقأو لامعألا

 . مهريغو يذمرتلاو ايندلا يبأ نباو نسح دانسإب دمحأ هاور )00

 . حيحصلا لاجر امهلاجرو « طسوألا »و « ريغصلا » يف يناربطلا هاور 20
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 يذمرتلا هاور « ةجرد ُهنم َلضفأ ًاريثُك هللا َنوُدِكاَّذلا ناكل « امد بِضَتْخَيَو
 : ليق : لاق ًارصتخم يقهيبلا هاورو ء« بيرغ ثيدح :لاقو

 . « هللا نوركاذلا : لاق ؟ةجرد ْمظعأ سانلا يأ . هللا لوسر اي»

 ىتح فئاخلا بلق ىلع طبريق « عابّطلا ُققريَو قالخألا ُبّزهُي ُركّذلاَو

 ا ل 0 , داهجلا نيدايم يف َُب

 نأ لاعلاب لكيم مقل نأ لكلا نط ركتم ينعاد :٠ عنا

 0)١( هللا ٌركذ ْرِئَكُيلَف « هَّدهاجُي نأ ٌردَعلا نع َنْيَجَو « هّقِفْنُي

 يف عوقولا نم ُنيِتَم ٌنصحَو . سائخلا سواسَو نم ةياقو هللا ٌركِذَو

 لزب ميسو هللا نإ لاق كي انيبن َّنأ ثيدحلا يف ءاج دقف « يصاعملا

 اولمعي نأ ليئارسإ ىنب ب رمأيو ّنهِب لمْعَي نأ يتاملك سمخب ايركز نب ْئىيحَي

 نأ تاملك سمخب َكَرَمأ هللا نإ : اقف نتتع .ةاماق ري اطلا هناك + ذيب

 نأ انو هه ريكا ذأ اًمإف . نهب اولمعي نأ ليئارسإ ينب ؛ َرُمأتو نهب لمعت

 . مهَررخأ
 وأ يب َفَسْحُي نأ نهب ينتقَبَس نإ ٌفاخأ ينإف لعفت ال « يخأ اي : لاق

 نأ تاملك سمخب ّيلإ ئحوأ هللاْنإ : لاقف مهبط مث « تالا ىلع
 رهللاب اوكرشت ال : فاد اراقك نأ ليئارسإ ينَب رمآو ّنهب لمعأ

- 

 هلام صلاخ ْنِم ادبع ئرتْشا لُجَو لَكَمَك  هللب َكَرشأ ْنَم ثم َّنإف ٠ آش

 يف مهب ٌّجتحم هتيقبو تاتقلا ىيحي وبأ هدئس يفو هل ظفللاو رازبلاو يناربطلا هاور )١(

 : ًاضيأ هقيرط نم يقهيبلا هاورو . حيحصلا
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 لمعي َلَعَجَف « ّىلإ ْعَفْراَو لّمْغا : لاقف ًاراد هنكسأ مث ٍقِرَو وأ بهذب
 هللا ّنإف ٠ كلذك هّدبع نوكي نأ ئضري مكْيأف . هدّيس ريغ ئلإ عفزيو
 اوتْفَتْلت الف ةالّصلا ىلإ متْمَق :ُق اذإو « ًائْيَش هب اوكرشت الف مكقّرَرو مكقلَح

 مو ٠ ميشا مكرأو * ثيم امنع جو ىلإ هج ل لا ا
 ,٠ اًهَحِئِر َدِجَي نأ ب ُثِحُي مُهَّلُك ِكْسِم ةّرص ةعم ِةباصِع يف لُجر لثمك : كلذ

 لثُمو ٠ ةقدصلاب فرمارت كفلشملا حيزروم هللا دنع تدطا ءايشلا اذ

 اوبِرْضَيِل ِهوُبََقَو ِهِقْتَع ىلإ ُهَدَي ارْفَتؤأف ٌودَعلا ُهّرَسأ لُجر لّثمك : كلذ
 ليلقلا نط تجر + كي سك يلا دا كل لها لولب ذقت كل

 لّكمك : كلذ لّثَمو « ًاريثك هللا ركذب مكرَمأو . هّسْفَن دف ىتح ريثكلاو

 : ف دكت ورأت اديح انت نأ ىتسورلا نإ هاوس 1ةخلا كم لور
 ثيدحلا 7« هللا ركذب الإ ٍناطِيَّشلا نم وجْنَي ال ٌدبعلا كلذكو

 هللا رَكذ ْنإف مدآ نبا بق ىلع هَمطَح ٌعِضاَو َناطِيّشلا نإ » : لو لافو
 . "”« هلق مّقَتلا يسن د ْنِإو « سّمَخ

 لاق . ًالّجبُم ًازَّزعُم ةمايقلا موي يتأي « هريغل ٌقباَس ُرِكاَّذلاَو
 ؟هللا ّلوسر اي نودّدفملا امو : اولاق . نوُدُدْفُملا قبس » : ِديِلكك هللا لوسر

 ظ . 7« ًاريثك هللا نوُرِكاذلا : لاق

 : لاق نودّرفملا امو « هللا 200 : هظفلو يذمرتلا ئورَو
 موي هللا نوتأيف ٠ مهلاقثأ مهنع :ع دكذلا ّعَضَي ' هللا ركذب نورتْهتسُملا»

 . « ًافافخ ةمايقلا

 يطعتو « ةرخآلاو ايندلا ةداعس ُبلجَت يتلا ةعبرألا ٌدحَأ هللا ٌركِذَو

 اق ٠ ملسمو يراخبلا طرش ىلع حيحص : لاقو مكاحلاو يئاسنلاو يذمرتلا هاور ()

 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا

 . يقهيبلاو ىلعي وبأو ايندلا يبأ نبا هاور (؟)

 . ملسم هاور 6



 « هلمع يف دادسلاو ريخلا ٌبُحَو ةماقتسالاب هيّلحُتَو « ةماّلا ةقّثلا ركاذلا

 . هريكفت يف باوّصلاو
 ٌنهَيعَأ نم عبرأ ١ : لاق لكي يبنلا َّنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ىلع ًاندبو « ًاركاذ ًاناسلو « ًاركاش ًابلق : ةرخآلاو ايندلا يريح َيِطعُأ دقف

 6 هلامو اهسفن يف ابْؤَح هيغبت ال ةجوزو « ًارباَص ءالتبلا

 ىلإ رِكاّذلا ٌمَقريَو « ةنجلا يف ةيماّسلا تاجرّدلا ىلإ لصوُي هللا ُدكِدَو
 . ةدّهمُملا شْرُفلا يف وهو ٠ َنيّيَلع ىلعأ

 : لاق لو هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع

 تاجردلا مِهّلِخَدُي ؛ َةدَّهَمُملا شْرُفلا ىلع ايندلا يف ٌمارقأ هللا َنَوُكَذيَل »
 , 220« ىلُعلا

 لعجيو قحلا ىلإ هيدهيو ٠ هناَر ليِزيَو هييحُيَو بلقلا ريتُي هللا ٌركَْو
 . تبّم وهو ٌملظُمو ٌبرَخ هبلق ركاذلا ريغو « ًايح َرِكاَذلا

 ركذَي يذلا لَم :  هلك يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع

 . "6 تيملاو ّيحلا لثَم « هللا ركذي ال يذلاو هّبر

 3 وهو مهلأسيف « ةررّبلا ةرفّسلا مامأ مهب هللا ئهابتي نوركاذلاَو

 هلل نإ ١ : عك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع « مهب

 ًاموق اودجو اذإف « ركذلا لهأ : قوسمَتلَي قرّلا يف نوفوطي ةكئالم

 ىلإ مهتحنجأب مِهنوُفْحَيَف « مكتجاح ئلإ اوَُلَه : اودانت « هللا نوركُذَي
 ؟يدابع لوقي ام : مهب ملعأ وهو مهّبر مهلأسيف : لاق . ايندلا ءامسلا

 : لاق ٠ كنودجميو كنودمحيو كنورّبكيو كَنوحِّبَسُي : نولوقي : لاق

 )١( ديج دانسإب يناربطلا هاور .
 يف نابح نبا هاور (؟) ١ مثيهلا يبأ نع ٍجاّرد قيرط نم ©« هحيحص .

 ) )0لاق هنأ الإ ملسمو يراخبلا هاور : ١ هيف هللا ركذُي يذلا تيبلا لثم « .
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 : لاق كْؤَأَر ام .« تر اي هللاو ال : نولوقيف : لاق ؟ينَأَر له : لرقيف

 ةدابع كل دعا" | رئاع كذآ: ول نولرقي "لاق ؟ وار ول نقلك + لوقف

 : لاق ؟ينولأسي امف : ٍلوقيف : لاق ًاحيبست كل رثكأو « ًاديجمت كل َدشأو

 : نولوقي : لاق ؟اهؤأر لهو : لوقيف : لاق ةنجلا كئولأسي : نولوقي
 نلف لاق اها رول هتفيكفت لوف لاق اغار انهو انشا آل

 ةبغر اهيف مظعأو ٠ آبلط اهل ّدشأو « ًاصرح اهيلع ّدشأ اوناك اهوأر مهنأ ول
 لهو : لوقيف : لاق رانلا نم َنوذّوعَتَي : لاق ؟نوُذَوَعَتَي َمِمَف : لاق

 ول فيكف : لوقيف : لاق « اهوأر امرهللاو ال : نولوقي : لاق ؟اهوأر

 ةفاحس اهل دعا واج ارارف اهتم دش اتاك اهواردرل < :ةولوقت لاق ؟اهوأر
 نم ّكَلَم لوقي : لاق . مهل ٌترفَغ دق ينأ مكدهشأ : لوقيف لاق
 موقلا مُّه : لاق ٍةجاحل ءاّج امنإ « مهنم سيل ٌنالُف مهيف : ةكئالملا

0000 

 ًالّضَف ةراّيَس ةكئالم ىلاعتو كرابت هلل َّنِإ ١ : لاق ظفلب ملسم ىورو

 فَحو مهعم اودعق ٠ ٌركذ هيف ًاسلجم اودّجو اذإف « ركذلا سلاجّم نوغتبي
 اذإف « ايندلا ءامسلا نيبو مهنيب ام اوؤلمي ىتح مهتحنجأب ًاضعب مهضعتب

 وهو لجو َّزع هللا مهلأسيف : لاق ءامسلا ىلإ 00 اوجرع « ارقّرفت

 ضرألا يف كدابع دنع نم اًنئج : نولوقيف ؟ ؟متْنِح ّنيأ نم « مهب ملعأ

 امف : لاق 0-5 كنودمحيو. :كنولذهيو كنورتكتو: كنوحكت

 : اولاق ؟يتنج اوأر لهو : لاق . كتتج كنولأسي : اولاق ؟ينولأسي

 9 ولا اولاق ؟يتنج اوآراول كيكو لاق . برايال

 : اولاق ؟يران اوأر لهو : لاق ّبر اي كران نم : اولاق ؟ينوريجتسي

 لاق هليورفتسم و ة[رلاق راع وار ول فبكت: لاق كونا

_. 

 . يراخبلا هأآور غ1(

 ا



 , اوراجتسا امم مهترجأو « اولأس ام مهتيطعأو مهل ُترْفَغ دق : لوقيف

 : لاق . مهعم سلجف ْرَم امنإ ؛ ءاطح ٌدبع نالف مهيف بر : نولوقي لاق

 . « مهُسيِلَج مهب ئقُشَي ال موقلا مه « ٌترََغ هلو : لوقيف

 . مهتّيحمب ٌئقشلا ٌمعنيو « مهتبحصب يصاعلا ٌدعسَي َنوُرِكاَذلاَر

 ًائيش لأس ولو « مهسلاجم رّضحيَو مهُدَوَي يذلا رجالا ىلع هللا ئّلجتيو
 : ىلاعت هلوق نم قباسلا ثيدحلا يف ءاج امل « هاطعُي ايندلا ضرع نم

 ' مهسيلج مهب ئقشي ال موقلا مه ١
 الوءالعو ّلج هللا اضرب نودقتعيو ٠ نارفُعلا نونمضت َنوُدكاّذلاَو

 مهيلع هللا ئلجتيو « تانسح مهفئاحص تألتما اذإ الإ ركّذلا نع نوفرصني

 : هتكئالمل لوقي ئلاعت هللا نأ : قباسلا ثيدحلا يف ءاج امل « هماعنإب

 . « مَُل ٌتْوَمَغ دق يا مكدهشأ

 ٌدوَي « هناسحإو هللا ٍةمحَر نم ٍةبيرك ٍةيماَس تاجرد يف َنوُرِكاَذلاَو

 , مهنع لجو زع هللا ِءاضرإ يف ةغلابم اهزوكردي نأ نودهاعسلاو نويبنلا

 . ًارورسو ًارشب مهسوفنو ًارون مههوجو ًالألتت

 : لوقي كي هللا لوسر ثعمس : لاق هنع هللا يضر ةسَْع نب ورمع نع

 ٠ ءادهش الو ةايبنأب اوسيل ٌلاجر - نيمي هيدي اتلكو - نمحرلا نيمي نع »

 مهِدَعْفَمِب ءادهشلاو نويبنلا مهطبغي ٠ نيرظانلا رظن مههوجو ُضايب ئشغي

 ارا هس ليق ٠ لدور لالا فسار
 امك مالكلا ٌبياطأ نوُقَتْنَيِف ٠ هللا ركذ ىلع نرعمتجي ملابقلا عزاون نم

 . «2١7 هّيباطأ رمتلا لكآ يقتني

 : اكو هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو

  ؤلؤللا ربانم ىلع رونلا مههوجو 5 موي ًاماوقأ هللا َّنْئَعِبَيل »

 )١( هب سأب ال براقم هدانسإو يناربطلا هاور .
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 هيتبكر ىلع ٌئيبارعأ اثجف : لاق ءادهش الو ءايبنأب اوسيل سانلا مهطبغي
 ُ 2 - 2ع: 2 2 0

 . هللا يف نوُباحتملا مه : لاق . مهفرغَت انل ْمُهَلِح « هللا لوسر اي : لاقف

 . 230« هنوركذي هللا ركذ ىلع نوعمتجي « ىَّنَش ٍدالبو ىَبَش َلْياَبَق نم

 58 لاا لح سم م« هرعت 00
 راقّولا مهولعيو 2 ةمحرلا مهمعتو ةكئالملا مهب طيحت نورك اذلاَو

 مُهْنَّمح الإ « هللا نوركذي ٌموق ُدٌعقي ال ٠ : لك لاق امك « ناوضرلاو
 ْنَميف هللا مهركّذو « ةنيكّسلا مهيلع ْتَلَّرنو « ٌةمحرلا مُهْنيِشْعو ٌةكئالملا
 , "9 دنع

 نولعفيو مهعم نوسلجيف ٠ مهتدابع يف ةكئالملا مهكراشت َنوُرِكاَذلاَو

 كب لاق امك « مهلمعب نودعصي مث « نولوقي امك نولوقيو . نولعفي امك
 نيذلا الّملا مكنإ اَمأ » : هباحصأ ُدُكَدُي وهو ةحاور نب هللا دبعب َرَم اّمل
 نيل مم َكَسْفَتْر يو » : ةيألا هذه الت مث . مكعم يسفن َريْضَأ نأ هللا ينرمأ
 ةَئي ُديث ْمُهنع كَمْ ُدَم الو ٌمَهْجَو نودي ياو ةؤَدَمْلاِ مُهيَو توعد
 : فهكلا] 4و مرمَأ تاكو بوه َعَِتَوانِْيَو نع هبل انلَعْعَأ نم ْعِطْن الو ايندل ةؤحْأ
 نإ « ةكئالملا نم مهتَّدُع مهعم سلج الإ مكتَّدُع سلج ام هنإ امأ « 4
 هللا اوبك نإو .هوّدمح هللا اودمح نإو «ء هوحّبس ىلاعت هللا اوحَبَس

 : نولوقيف مهب ملعأ وهو هؤانث لج برلا ىلإ نودَعْضَي مث « هورّبك

 اندمحف َكْوُدِمَحو « انرّبكف َكْؤُرَيَكو انْحَبسف كوُحّبس كّدابع : انبر اي
 : نولوقيف ؛مهل ُترْفَغ دق ينأ مكدهشأ يتكئالم اي : العو لج انّير لوقيف
 مهب ىقشي ال موقلا مه : لوقيف . ءاَّطَخلا نالفو نالُق مهيف
 , سل

 . نسح دانسإب يناربطلا هاور 202غ(

 3 هجام نباو يذمرتلاو ملسم هاور 0

 . 2( ريغصل ١١ يف يناربطلا هاور 2
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 سانلا اهيأ اي » : كك لاق « ةنجلا ٌضاير يه مُهسلاجم َنوُوِكاّذلاو
 ء« ضرألا يف ركذلا سلاجم ىلع ُففقتو ٌلجت ةكئالملا نم ايارس هلل َّنإ
 ُسِلاجَم : لاق ؟ةنجلا ٌضاير َنيأو : اولاق . ةنجلا ضاير يف اوعتراف

 بحي ناك نَم « مكسفنأ ُهْوْدُكَدَو « هللا ركذ يف اوحوُر وأ اوُدْغاف « ركّذلا
 دبعلا ُلِنُي هللا نإف « هدنع هللا ةلزنم فيك رظنيلف « هللا دنع هتلزنم ملعَي نأ
 . 2١06 هسفن نم هلزنأ ثيح هنم

 موي مهيدانُي ىلاعت هللا نأ : نيركاذلل هللا هلعج يذلا فرّشلا نمو
 موي لجو زع هللا لوقي : لَي يبنلا لاق . داهشألا سوؤُر ىلع ةمايقلا

 مركلا لهأ ْنَمو : ليقف « مّرَكْلا لهأ نَم عمجلا لهأ ُمَلعِيَس : ةمايقلا

 : "76 ركذلا سلاجم لهأ : لاق ؟هللا لوسراي

 ٌةرسحلا مهّولق لخدت ال هنأ : نيركاذلل هللا هلعج يذلا فرّشلا نمو

 َّنأ ثيدحلا يف ءاج اَمِل . ركذلاب اهوؤلم يتلا مهتاقوأ ىلع ئسألا الو

 مل مهب تّرم ٍةعاس ىلع ّالإ ةنجلا ُلْهأ ُرّسَحَتَي سيل :  لاق كلك يبنلا
 . 0« اهيف ىلاعت هللا اوركذي

 يف ءاج امل . ركشلا لهأ مهنأ : نيركاذلل هللا هلعج يذلا فرّشلا نمو

 ينترّكذ اذإ كنإ ٠ مدآ نبااي : لوقي هللا َّنِإ ١ : لاق لَو يبنلا َّنأ ثيدحلا
 . 24!« ينترفك ينتيسن اذإو « ينتركش

 مكاحلا لاقو يقهيبلاو مكاحلاو يناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأو ايندلا يبأ نيا هاور )١(

 1 دانسإلا حيحص

 . مهريغو يقهيبلاو ؛ هحيحص » يف نابح نباو ىلعي وبأو دمحأ هاور (1)
 اهذحأ ديناسأب يقهيبلا هاورو . ىروصلا ميهاربإ نب دمحم هخيش نع يناربطلا هاور م

 . كيحس

 ِ (« طسوألا » يف يناربطلا هاور (5)

57 



 مهنأو « نودهاجُملا مه مهنأ : نيركاذلل هللا هلعج يذلا فرّشلا نمو

 يأ » : لاقف َِي يبنلا لأس ًالجر َّنأ ثيدحلا يف ءاج امل . نوحلاصلا مه

 ٌئأف : ل 0 ا ل

 , ركذ مث « «ًاركذ ىلاعتو كرابت هلل مهرثكأ : لاق ؟ًارجأ مّظعَأ نيحلاصلا
 : لوقي لَك هللا لوسرو كلذ ٌّلُك . ةقدصلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا

 . صفح ابأ اي : رمعل ركب وبأ لاقف « ًاركذ ىلاعتو كرابت هلل مهرثكأ »
 . 200 لجأ : لكي هللا لوسر لاقف « ريخ ٌّلكب نوركاذلا بهذ

 ءاج امل . نومهلملا مه مهنأ : نيركاذلل هللا هلعج يذلا فرّشلا نمو

 هيف لجو زع هللو الإ ةليلو موي نم ام :  لاق لي يبنلا َّنأ ثيدحلا يف
 نم ٌلضفأب دبع ىلع هللا رم امو « هدابع نم ءاشي ْنَم ىلع اهب اجي ةَقَدَص
 . ")© مَرْك ُهَمِهْلُي نأ

 يف ءاجام « عاطقنا الب ركذلاب نيلغتشملا َنيِرِكاَّذلا لئاضق نمو
 روت يف ٍبّيُم لجرب يب يرسأ ةليل ُتررَم : لاق و يبنلا نأ ثيدحلا

 لبق ؟غ تلق . ال : ليق ؟كّلم اذهأ ء اذه نم : تلق . شرعلا

 نم ٌبْطَر هتاسل ايندلا يف ناك ٌّلِجَر اذه : لاق ؟ وه نم : تلق . ال
 20« هيدلاول ٌبِسَتْسَي ملو ١ دجاسملاب ٌقّلعم هبلقو « هللا ركذ

 بارّثلاو لضَملا نم اهلاللا هلكت ام: ةيدنسملا ةنألا وده قرش سو

 . ةيوبنلا ةيعدألاو راكذألاب يتأي نمل يورخألاو يوينّذلا

 : يسمي وأ حبصُي نيح لاق نم َّنأ : كلذ نمف

 ٌميمجو كّكئالمو كشرع َةلَمَح دهشأو كدهْشُأ ٌتخبصأ ينإ مهلا »

 يناربطلاو دمحأ هاور )١(

 . ايندلا يبأ نبا هاور 4

 . ًالسرم اذكه ايندلا ىبأ نبا هاور (*)
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 انّديس َّنأو « كل َكيرش ال كّدحو َتنأ الإ هلإ ال هللا تنأ كَّنأ كقلخ

 : نيتّرم اهلاق نمو « ٍرانلا نم ُهَعْيُر هللا ّقتعأ ؛ كّلوسرو كُدبع ًادّمحم
 نم هعابزأ ةثالث هللا قتعأ « ًاثالث اهلاق نمو « رانلا نم هّمصن هللا قتعأ
 ا ٍرانلا نم هللا هقتعأ « ًاعبرأ اهلاق نمو . رانلا

 ٌلخد « تام مث َةّيِشع ًاعبرأو َةوُدَع ًاعبرأ اهلاق نم ١ : ٍةياور يفو
 , 290« ةنجلا

 هلل كذملا ةريمأو انيس 2: نيبنت نيح اقالع لاق وم ّنآ 4 فللؤلا حمو

 ل: ضرألا ىلع عمت نأ ةامتنلا كنيقي يذلا هللاب ةرغأ + هلك لب دكحتلاو

 ٍناطيش ّلُك نم ظِفَح ٠ ؟هِشو ناطيشلا رش نمو أَرذو قّلخخ ام رش نم هنذإب

 ىتح كلذك ظِفُح حبصُي نيح اهلاق اذإو ٠ حبصُي ىتح ٍرحاسو ٍنهاَكو
 0ع

- 
. 

 نارمع لآ نم نيتّيآلاو ىسركلا ةيآو باتكلا ةحتاف َّنأ : كلذ نمو
 وه الإ هل ل لْسِقْلا اَمياَك ولما اوُلوْأو ٌةَكَهكمْلاَو وه الإ هَل ل ُمَتآ هنأ دهم »

 لا

 ل 5 ا هم جم 4 ءم ري سءم
 ٍلَق 8و [1514 : نارمع لآ] © ٌملَسِولا ا دنع تريلا ّنإ 2 ميكححلا ُرِِعْل
 سرس ع ا ير ةكسسل ءودم لص سس رص ريس مرعب ردم موعرب س نس ضصرمم
 ُهَمَك نم ٌرِهنَو ُءاَمَك نَمِم َكلُمْلا عرنَيو ُءاَمَد نم كللملا قوت ِكْلمْلا كيم مهلا
 سل ص رع لد ل سل 2 ل م 400 هدم هس د هةييرم رش وع

 اهلا لوو ِراَهَتلا يف لل جات ©) ديه َىَ لك َكَع َكَنِإ ريَْلا كريب ءاقك نم لِذُشَو
 هه 4 طر مر سىسعم ريب س4 رسسأ# يدعم وع در دع 3 كرف ير

 ريمي هلَسَم نم ٌفزرتو يحلا نص تملا جرختو تملا سو ّىحلا جرختو ليلا يف
 . 7١-71[ : نارمع لآ] «باسسِح

 مسح او

 ىف يع

 انظييت تو اي": نلف 2 ثاجحاللا نو نواف نكردلاب تاقّلعَم هك

 ٌدحأ َّنُكْوَرْفَي ال ٌتْفَلَح ىنإ ١ : ىلاعت هللا لاق كيصغي نم ىلإو كضرأ ىلإ

 : دواد وبأ هاور 22(

 . ٌركاسع نبا اهاور (؟)
 . ينسلا نبا هجرخأ (7)



 الاب 0 0 يدابع نم

 2 ؟رفشملا اهاندأ ةجاح نيعبس موي لك هل ثق ًلإو « ةرظن

 ,0ةيلع هتريشناو ودع لك نم

 ٍليل ٌلك ِءاسمو موي لك حابص يف لوقي ٍدبع نم ام هنأ : كلذ نمو

 َوُهَو ءامّسلا يف الو ضزألا يف ْءْيَش هيأ َعَم ُدُصَي ال يذلا هللا مسب »

 . ؟9والب ٌةأْجَف ةبصت ملو ٌءيش : ُهّرضي مل الإ . ٍتاّرم تالا ُمئلَعْلا ٌمْيِمّسلا

 ُدوُعَأ ١ : يسمي نيحو « ُحبصُي نيح لاق نم ّنأ : كلذ نمو

 . "9[يّش ُهَرْصَي مل « َقلَخ اَم رش ْنِم تاماّتلا هللا تاملكب

 يب 0 ايم زرتجاا يضرك هاو باكل كانا كلا ور

 *”ٌنج وأ سنإ ُنيع َمويلا كلذ مهبيصتف « راد

 كارم كاالزا بمب جو ١ عسب نيل لا نيا كلذ نور

 نأرهللا ىلع اًقح ناك « ًالوُسَرَو يبت ِدَمَحُْمِب ,َو انيد مالسإلابو اَبررهللاب ثيضر

 0 ةمايقلا موي هّيضرُي

 "رفا لك اما ليك يحن : كلذ مو
هنلا لوأ َرّشعلا تايآلا هذه أرق نم نأ : كلذ نمو

 ٌناطيسش ُةْبْفَي مل 1 را

 )١( ينسلا نبا هجرخأ .

 . هريغو دواد وبأ هجرخأ 222

 نوعبس هب لكو هّلاق نم ١ : لاقو « ًاثالث ١ : لاقو يذمرتلا هاورو . يناربطلا هاور ()
 « ًاديهش تام تام نإف هيلع نوَلصي كلم فلأ

 . هريغو يمليدلا هاور (5)
 « بّيطلا ملكلا ١ يف يطويسلا ظفاحلا امهنيب عمج اذكه هريغو دمحأ مامإلا هجرخأ (0)

 . طقف ًالوسر دواد يبأ ةياورو
 . ميعن وبأ هجرخأ ضفز



 الو « َحبصُي ىتح ٌناطيش ُهْبَرْقَي مل يسْمُي نيح اهأرق نإو « َيِسْمُي ىتح -
 لوأ : ّنُهو ٌقافأ نونجم ىلع اهأرق ْنإو « هلامو هلهأ ىف هُهّركَي ًائيش ىرَي

 ثالثو ؛ اهدعب ناتيآلاو 2١ يسركلا ةيآو ةودلفتلا ىلإ ةرقبلا ةروس

 , ؟"ةةرقبلا ةروس رخآ نم تايآ

 ٌهَرْصَي مل نيثالثلاو ٌتالثلا تايآلا هذه ٍةليل يف أرق نم َّنأ » : كلذ نمو

 هلامو هلهأو هسفنب َيِفْوُعَو « ءىِراَط نصل الو « ٍراَض ٌعْبيَس ةليللا كلت يف

 ةيآو « نوحلفملا ىلإ ةرقبلا ةروس لوأ : نهو . 2"! َعِبْضُي ىتح

 . ةرقبلا ةروس رخآ نم تايا ثالثو « اهدعب ناتيآو «٠ يسركلا

 ىوتشأ م راب ونس يف َسَألآَو توسل َقلَح ىِّلأ هَ م 0 و

 هلل تمحو نإ 8 ىلإ [04 : فارعألا] 4 اًنيِثَح ٌملظي رابّلا َلِكْلأ ىِتْقُي شرا لع

 . [05 : فارعألا] «ينسْخُمْلا سرت ترك
 م ري <

 6 ءارسإلا ةروس رخآ ىلإ : ءارسإلا] 4مل وعد وأ هل اوُعْدَأ ل هو

 نم مُهََقْلَح اَنِإ » ىلإ [؟-١ : تافاصلا] د

 . ١١[ : تافاصلا] «سرالربل

 ضرألاو ِتونمَّسلا ٍراَطَقَأ نم أودت نأ 0 نإ ضال ل َرَسَعَسَي

 « ِناَرئدَت اَلَف ٌساَحَو ٍراَن نم ظاوش امَيَلَع لس 8 ىلإ [* : نمحرلا] ل

 [ نمحرلا]

 : 00 ةروس رخآ ىلإ [؟١ : رشحلا] 4ٍلَبَجَلَعَناَءَرُفْلأ ادع َلْنَأَوَل لو
 د | هت

 هلأ 1 انبيفس لوفي برك رم منو يل ادَلَو الو ةَبجص دَححَأ ماير دج َقنت هَنَأَو 9و

 . [17 : نجلا] 4اًطَطَ

 : يقهيبلا هاور 0

 . راجنلا نبا هجرخأ )02



 2 ّ ل وانتي ده ىلا ل

 © ُتاَحَوْلَأ تنأ نإ محي َكِندَل نم دده ذِإ دعب اني وله حر ال ابر # و

 . [8 : نارمع لآ]

 هللا الإ هلإ ال ء ءيش نك لبق هللا الإ هلإ ال » :.لاق نم نأ : كلذ نمو
 ٌدَهلا نم َيفوُع « ٍءيش لك ئنفيو انّبر ئقبي هللا الإ هلإ ال ء ءيش ّلُك دعب
 , 2306 نزكلاو

 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ُدّهْشَأ : لاق نم َّنأ ١ : كلذ نمو
 ءكرسرو هنمأ هيا هللا دبع سيص ناو: هلوسرو هدخ ادهم نو فل
 هللا هلخذأ ٠ قح رانلاو ٌّقح َةّنَجلا نأو « هنم ٌحورو ميرم ىلإ اهاقلأ هّتملكو
 . ©")« ءاش اهيأ ةينامشلا ِةَنجلا باوبأ نم لمَع نم ناك ام ىلع ةّنجلا

 مهللا كناحبس هدمحبو هللا ناحبس » : لاق نم َّنأ : كلذ نمو

 ًاءوس ٌتلمع « كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ لإ هلإ ال نأ ٌدَهْشأ كدمحبو
 ثالث « تنأ الإ ٌبرنذلا ٌدفغَي ال هنإ يلع ْبتو يل زِفغاف يسفن ٌتملظو
 سلجم يف هلاق نمو « هيلع ٌُعَبْطُي عّباطلاك ناك « ركذ سلجم يف تارم
 . 7« هل ًةراّمك تناك « وغل

 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال ١ : حبصُي نيح لاق نم َّنأ : كلذ نمو
 وهو ُديخلا هديب تومي ال ٌيح وهو تيميو يبحي دمحلا هلو ُكْلُملا هل هل

 رشع اهلاق ٍةدحاو ّلكب هل هللا بتك « تارم َرْشَع . ٌريدق ءيش لك ىلع
 هل ّنكو ؛٠ تاجرد ّرشع اهب هعفرو « تائّيَّس رشع اهب هنع اًحمو « ٍتانسَح
 لمعَي ملو « هرخآ ىلإ ٍراهنلا لوأ نم ةحّلْسَم هل ّنكو « باقر ٍرشع قتعك

 )١( يناربطلا هجرخأ .

 ناخيشلا هجرخأ (؟) .
  2هريغو يئاسنلا هجرخأ .
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 . 206 كلذكف يِسْمُي نيح اهلاق نإف « َنُهمِواَقُي المع ٍذئموي

 بعل كاع و ررالاو تارمتلا رانا كولا ١ +. نحذا كلف نإ
 تنأ الإ هلإ ال نأ ده دَهشأ ينأ ايثدلا ةايحلا هذه يف كيلإ ٌدّهعأ ىنإ ةداهشلاو

 ىلإ ينلِكت نإ كنإف ٠ كلوسرو كُدبع ادمحم نأو كل كيرش ال كدحو

 كيمحرب الإ ّقْيَأ ال ينإو . ريخلا نم ينذِعابتو ٌدشلا نم يِنْبدَقَت يِسْفَن
 هللا لاق . داعيملا ٌففِلْخَت ال كنإ ةمايقلا موي هيِنْيَفَوَت ًادْهع كدنع يل ْلَعجاف

  هايإ هوفؤأف ًادْهع يدنع ّدهع يدبع نإ : هتكئالمل ةمايقلا موي لجو زع
 . 20« ةنجلا هللا ُهلِخْدِيف

 2 بزكلا دنع ةرقبلا ةروس ميِتاوخو يسركلا | ةيآ أرق نم َّنأ :: كلذ نمو

 . لجو رع هللا هثاغأ

 هدحو هللا الإ هلإ ال ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال ١ : لاق نم نأ : كلذ نمو

 هلإ ال « دمحلا هلو كلملا هل هللا الإ هلإ ال ء هل كيرش ال هللا الإ هلإ ال
 تام مث رهش يف وأ ٍةليل يف وأ موي يف « هللاب الإ ةوق الو لوح الو هللا الإ
 , 28« هُيثذ هل رِفَغ « رهشلا كلذ يف وأ ةليللا كلت يف وأ مويلا كلذ يف

 2 ريل بملأ هنأ َنِم بتكلا لِ 9 محح» أرق نم نأ : كلذ نمو
 « ْدِصَمْلا هيكإ وه الإ هَل آل لوكا ىذ ٍِباَمِعْلأ ديِدَم بولا ٍلباَكَو ِّذلَأ ِرفاَم
 نمو « يسمي ىتح امهب ظِفُح « ٌحِبْصُي نيح يسركلا ةيآو «. 68 : رفاغ

 . 2*” َحِبْضُي ىتح امهب ظِفُح يسمي نيح امهأرق

 . هريغو دمحأ مامإلا هجرخأ 0(

 . حيحصلا لاجرب دمحأ مامإلا هجرخأ (؟)

 . ينسلا نبا هجرخأ ()
 . يئاسنلا هجرخأ 0

 . هريغو يذمرتلا هجرخأ (4)
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 و

 جراف مهللا » : لاق مث ٍدحأ لثم ناك ولو ٌٌنْيَد هيلع نم َّنأ : كلذ نمو

 ةرخآلاو ايندلا ا « نيٌرطضُملا ةوعد َبيجُم ّمغلا فشاك مهلا
 © ةهياص © م 5

 نم ٍةَمَحَر نع اهب يئينغت حر يطال ينحت تأ اعيقحلد

 . 20 ّلجو رع هللا ةاضقل . كاوس

 ىتح ةبيصُم هبِصت مل هراهن َلَوَأ َنُهلاق نم ٍتاملك َّنأ : كلذ نمو

 ّتنأ ْمهللا » : َحبصُي ىتح ٌةبيصُم هْبِصْت مل راهنلا رخآ ٌنهلاَق نمو ٠ َيِسْمُي

 هللا ءاش ام « ميظعلا شرعلا بر تنأو ُتْلَكوت كيلع َتنأ الإ هلإ ال يّبر

 مّلعأ ؛ ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوحال « ْنُكَي مل أشي مل امو ناك

 . "”« ًاملع ِءِيَش * لكب طاحأ دق هللا نأو « ٌديدق ٍءيش ّلك ىلع هللا َّنأ

 وأو ةَكِهكمْلاَوَوُهاَإ هك مَآ كه » : أرق نم نأ : كلذ نمو
 هلا دنع تيذلأ َّنِإ 09 ميكحَملا ٌريمْلأ وه اَلِإ لإ آل دْسِقْلأب اَمباَك ريل
 هذه هللا ٌعدوتسأو هب هللا دهش امب ُدّهشأ انأو [1014 : نارمع لآ] 4 ٌكَلَسِإْل

 اذه يدْبَع : ليقف ةمايقلا موي هب ةيج « ٌةعيدو هدنع يِل يهو « ًةداهشلا
 . 20« ةّنجلا يدبع اولخْدأ . دهعلاب ئفوأ ْنَم ٌقح أ انأو ًادّهع ىلإ َدهع

 تاملك َكُمُلَعَأ الأ : هنع هللا يضر يلعل لاق لَك يبنلا َّنأ : كلذ نمو

 هنأ عم ٌرّذلا ددع َلثم وأ رحبلا ِدبّز ّلثم ثناك نإو كبونذ ْثَرِفُغ نهتلُق اذإ
 « ميظعلا ُجيلعلا هللا الإ هلإ ال ٠ ميركلا ٌديلحلا هللا الإ هلإ ال : كل ٌروفغم
 بر هلل دمحلاو « ميركلا شرعلا برو عبسلا تاومسلا ٌبر هللا ناحبس
 . 24!« نيملاعلا

 . هريغو مكاحلا هاور قلل

 . ينسلا نبا هجرخأ (؟)
 . خيشلا وبأ هاور 2

 . دمحأ مامإلا هجرخأ 2
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 َتيتأ اذإ » : امهنع هللا يضر سابع نبال لاق قي يبنلا نأ : كلذ نمو

 هقلخ ْنِم ٌّرَعَأ هللاءربكأ هللا ربكأ هللا : لقف كب ٌوطسي نأ فاخت ًاييهم ًاناطلُس

 ٌكِسْمّملا وه الإ هلإ لا يدلا هاي وع ناتدحاو ٌفاخأ امم ّرعأ هللا : ًاعيمج

 ٌفاخَي نم يّمسيو ) نالف هدبع َْش د نم هِنذإب الإ ضرألا ىلع عَّقَت نأ ًءامسلا

 نم ًاراج يل ْنُك مهللا « سنإلاو نجلا نم هعايْشأو هعابتأو هدونجو ( هّرش

 . 21"( تارم ثالث كريغ هلإ الو كّمسأ كرابتو كراج َّرَعو كوانث ّلج « مهِدَّش

 الأ : هنع هللا يضر لبج نب ذاعمل لاق ِهلي ىبنلا َّنأ : كلذ نمو

 هللا هاضق نيَّدلا نم ٍلابجلا ٌلاثمأ كيلع ناك ولف « هب وعدت ًءاعد كُمَّلعأ

 قوم كاملا قيم ملل ل > : لاق . ىلب : تلق © داعم: لاق + لافت
 سس د

 كدي كك نم م َلِذُكَو ماكس نم ٌرِمنَو و ق5 نم 21 أ عري عك ص ب
 : ا م ل م 00 ا ل ا ا

 نحل ٌحِرْفُتَو ؟ٍدل دات ٌعيوَد راما يدل : (0) بدق وت لك لع َكَنِإ رَحْلا
 [؟71/-11 : نارمع لآ] # باس ريس هم سم نم فيتو يل أ نو َتَيمْل تو تيم رو لم د هل مساس طعم عم ل ل . هم

 ؛ ءاشت نم ٌعنمتو امهنم ءاشت نم يطْغَت ؛ ٠ امهّميحرو ةرخآلاو ايندلا َنْمحر
 رقفلا نم ينيْغَأ مهللا . كاوس ْنَم ةمحر نع اهب ينينْغَت ةمحر ينْمَحْرا
 . 29( كليبس يف ٍداهجو كتدابع يف يّقوّتو َنيّدلا ينَع ضقاو

 هب َيِعُد اذإ يذلا شعألا هلا يا : لاق لي يبنلا َّنأ : كلذ نمو

 ووش لع َلَع َكَنِإ هيكل كَ ءاَقَك نم ُلْذُيَو ق5 م ُةِمَو افك نكم كرزنلا فَتَو كك نم كلامنا قوم كلا َكيَم مها لق » : ةبآلا هذه يف باجأ

 عمو تيل كي علا عيش لايت علوم رات لكلا عم © رت
 906 [ما/_؟5 : نارمع لآ] © باكسح 0

_- 1 6 3 : > 
 )١( حيحص دنسب هريغو يناربطلا هجرخأ .

 يناربطلا هجرخأ (؟) .

 )( يناربطلا هجرخأ
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 ناحبس « مقادلا مئاقلا ّناحبس : ٌةرم موي َلُك لاق نم ّنأ : كلذ نمو
 ميظعلا هللا ناحبس ٠ تومي ال يذلا ٌيحلا ناحبس « مويقلا ّيحلا

 . ىلعألا يِلعلا ٌناحبس « حوُولاو ةكئالملا بر ٌسوُدق ٌحوُبس « هدمحبو
 . 230 هل ئرُي وأ « ةَّنجلا نم هناكم ري ىتح ْتْمي مل ؛ ىلاعتو هناحبس

 ناتليقث ناسّللا ىلع ناتفيفخ ناتملك » : لاق للك ىبنلا َّنأ : كلذ نمو
 ل ةاحسب + هديب :هلا ةاحين# قمكلا ىلإ ةاكيبك نارعلا ىف
 . 0( ميظعلا

 ثّربك : لاقف لكي يبنلا ىلإ ءاج هنأ ةصيبق ةصق يف ءاج ام : كلذ نمو

 ::يلهأ ىلع تدخو-6 يوت تققيشو 4: قدلج قو هللا لوو اي شع
 . ٌرجوأف نهب هللا ينْعَمْنَي تاملك ينمّلعف اهلمعأ ُتنك ءايشأ نع تزجَعو

 : ًةادغلا َتِيَلص اذإ تارم ثالث ْلُك ٠ َةَصْيَف اي : لكي يبنلا لاقف
 الإ ةّرق الو لوح الو هدمحبو ميظعلا هللا ناحبس « هدمحبو هللا ّناحبس

 ماذُجلاو ئمعلا نم هللا نذإب َتْنِمأ ء كلذ َتْلُق نإ كنإف ميظعلا يلعلا هللا

 . كِلضف نم يلع لضِفأو . كدنع نم ينِدْها مهللا : لقو ٠ صرتلاو
 . "” كّتاكرب نم ّيلَع لِزنأو كّتمحَر َيلَع غبسأو

 ثالث أرقو هآلصُم يف دعقو ٍةعامج يِف ٌرجفلا ئّلص نم َّنأ : كلذ نمو
 هللا نوحيسي اك هب هللا َلُكَو , ماعنألا ةروس لوأ نم تايآ

 . (*!« ةمايقلا موي ىلإ هنورِفْغتسيو

 . ركاسع نبا هجرخأ )١(

 . ناخيشلا هجرخأ 6«؟) .

 , ينسلا نبا هجرخأ ©
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 ,ء تاملكلا ءالؤه مّلسُي ام دعب ةالصلا ِربُد يف لاق نم نأ : كلذ نمو
 هللا تعب اذإف « ةمايقلا موي ىلإ اهعقر مث ؛ متاخب ميحَف َّقَر يف كلم اهبتك

 ىتح ٍدوهْعلا ّلهأ نيأ : مرتب كاكا هير كلا تاج رك ودعا

 بيغلا ٌملاع ٠ ضرألاو تاومسلا ٌرطاف مهللا : يه تاملكلاو
 كّنأب ايندلا ةايحلا هذه يف كيلإ دهعأ ينإ 6 ميحرلا نمحرلا ةداهشلاو

 كلوسرو كذدبع دمحم نأو « كل كيرش ال كّدحو تنأ ألإ هلإ ال هللا تنأ

 0 ا ا

00 

 لثم ٌُباذعلا هيلع َلرَن ول اهلمح وأ تايآلا هذه أرق نم نأ : كلذ نمو

 4 ان ُدَّنأ بتك املا آكَبيِصب نَل لق » : اهتكربب هنع هللا هعفرل . ٍدحأ
 . [09 : ةبوتلا] ''*#تروُبْغو هلأ ىلإ آَّنِإ 8 : هلوق ىلإ 0١[ : ةبوتلا]

 هللا ناحبس .٠ هدمحبو هللا ناحبس ١ : لاق ٍلكي يبنلا َّنأ : كلذ نمو

 ْتَقّلُع مث « اهلاق امك ْتَيُك اهلاق نم ٠ هيلإ ُبوتأو هللا ٌرفغتسأ ٠ ميظعلا
 . ةمايقلا ّموي ىلاعت هللا ئقلي ىتح اهّبحاص ُهَلِمع ٌبنذ اهوحمي ال شرعلاب

0 
 « ةموتخم يهو

 ُرمأ هيلع َرّسَع اذإ مكّدحأ ٌعنمي ام ١ : لاق ِكلك يبنلا َّنأ : كلذ نمو

 . ينيدو يلامو يسفن ىلع هللا مسب : هتيب نم جرخ اذإ َلوقي نأ هِتشيعم

 . ميكحلا هجرخأ )١(

 . هدئاوف يف يجرشلا هلقن )0

 . رازبلا هجرخأ (9)
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 ليجعت ٌّبِحأ ال ىتح « يل َترَّدَق اميف يل كرابو كئاضقب ينصر مهللا

 00 اهديخاتالو ء ةيرخأ اه

 فه تقلا مسك لع وب يت سيشل

 ب وهو تلي عه الإ لإ لهل ىينح لَ الت دو ©9 2
 ًاقْرَح الو « ًاقرّغ الو ياكل 0 ٍشرَصْلَ

 0 ( ةديدحب ًاباضالو

 : يسمُي نيحو ٌحبصُي نيح لاق نم َّنأ : كلذ نمو

 ل ا ل « تارم عبس « هللا يبسح
 د رخآلا

 و

 م وهل هَل اما سوس لكمال انف » : لاق نم نأ : كلذ نمو

 عبس ا ةالص دعب 5 : ةبوتلا] « ويظل شرمعلا بر َوُهَو 90

 ًءاسَم اهلاق نإو « هِلُكوت يف ًاقداَص ْنَكي مل نإو كلذ هّموي هللا ٌهافَك « ٍتاّرم

 َرَصْنُيو هرمع يف ْأَسْنُي نأ ِهّرَس نم » : لاق لك يبنلا َّنأ : كلذ نمو

 ٠ َنيحو يسْمُي َنيح لّقيلف ءوسلا ةتئِم ئقؤُيو هقزر يف هيلع َعّسوُبو هٌوُدع ىلع

 اضّرلا ٌعَلبمو مّلعلا ئهتْنُمو ٍنازيملا ءلِم هللا ناحبس : تارم ثالث ٌحِبْضُي
 0 رعلا ةنزو

 )١( ينسلا نباهاور .

 . ءايحإلا ثيداحأ جيرخت يف يقارعلا هجرخأ (7)

 . ينسلا نبا هجرخأ 2

 . يمليدلا هجرخأ (4)
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 الأ , ةشئاع اي ٠ : اهنع هللا ىضر ةشئاعل لاق للك ىبنلا َّنأ : كلذ نمو
 : َنِئِلوقت ؟ضرألاو ٍتاومَّسلا لهأ حيبست ُلْضْفت وأ ٌلِدعت تاملك كُمّلعأ
 ُثَحُي امكو 2 هقلخ عيمج هَحْبَسي ام ٌفاعضأ هدمحبو ميظعلا هللا ناحبس

 كا هل يغّبني امكو ٠ ىض ريو

 نيحبضت نيح يلوُق » : هِتانب ضعبل لاق كي يبنلا َّنأ : كلذ نمو

 نكي عل اشيرمل امو ناك هللا ماس اموت هللاب الإ ةركاالو همي. ةللا ناجم

 ّنإف ٠ ًاملع ءيش ّلكب طاحأ ذق هللا نأو ٠ ريدق ِءْيَّش ّلُك ىلع هللا َّنأ ٌملعأ

 ظْفُح يسْمُي نيح َنهلاق نمو « َيِسْمُي ىتح ظفُح ُحبصُي نيح َنِهلاَق نم
 . "76 حِبْصُي ىتح

 هلإ ال » : توحلا نطب يف وهو اهب اعد ذإ نونلا يذ ٌةوعَد : كلذ نمو
 طق ِءْيَش يف ٌملسُم اهب عد ْدَي مل ٠ . نيملاظلا نم ُتْنُك نإ كناحبس تنأ آلإ

 . 0©2« هل هللا َباجَتْسآ الإ

 وأ ءٌوغ وأ ءّوه مكدحأب لزن اذإ » : لاق كي يبنلا نأ : كلذ نمو

 , 17« ًاثالث ًائيش هب ٌكرْشُأ ال ير هللا هللا : لقيلف ٌمَقَس

 ةجاح َتْبَلَط اذإ » : هنع هللا يضر سنأل لاق ِلك يبنلا َّنأ : كلذ نمو
 « ميظعلا ُئِلَعلا هل َكيرش ال هّدحو هللا آلإ هلإ ال : لقف َحَجْنت نأ َتِبَبحأف
 الإ هلإ ال يذلا هللا مسب ٠ ميركلا ميلحلا هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 1 1 ا ا ا و
 رو

 0 ُكَلْهم لَه غالب راهَت نم ةاس لإ اوُي مل َلودَعْوُم ام لَ ب َمْرَي مُهنأك

 : دواد وبأ هجرخأ 222

 1 مكاحلا هححصو هريغو دمحأ مامإلا هاور 2

 . دواد وبأ هجرخأ (4)
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 مهللا « اهاحُض وأ َةيِشَع الإ اوُتبلَي مل اهّنْوَرَي َمْوَي ْمُهّنَأَك ء َنْوُفِساَمْلا ُمْوَْلا
 ةمالّسلاو دب لك نم ةمينغلاو كِتَر ل

 الو « هّبْجَوَف الإ امه الو « هّتْدَّمغ الإ ًابنذ ىل يل غدت ال مهللا « مث
 ا ايس زوجا الا جارح ابحر ب يشل نإ

 , نوفلتُي هيف اوناك اميف كدابع نيب مكحت َتنأ مهللا ٠ نيمحاّرلا ٌمحرأ اي

 تبر هلا رباعودي ةيركلا للا هلا ك0 ميلتعلا نيعلا نإ لإ ١
 مهلا « ٌّنيملاعلا بر هلل ةمضالا ميظملا 0 وو 0 تاومسلا
 اينّولا ّنمحر « َكْوَعَد اذإ ّنْيٌرطْضملا ةّوعد ٌبيجم َج ٌرفم معلا فشاك

 َةَمْحَر , اهجاجنو اهئاضقب هذه يتجاح يف ينئَحْا 0 ةرخآلاو
 ّبحاص ايو « ٍليحو لك َن وم اي مهللا « كوس ْنَم ةمحر ْنَع اهب يني

 َريغ ًابلاغ ايو «٠ بئاغ ريغ ًادهاش ايو . ٍديعب ريغ ًابيرق ايو « ٍديرف لك

 ِتاومّسلا َعيدب اي ماركإلاو ٍلالجلا اًذاي ُموُيَقاي ٌعَح اي « بوُلغم
 ٍموُيقلا ٌيحلا يضر نمحرلا هللا مسب كميشأب َكِلأْسَأ مهللا « ضزألاو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب كميساب كلاساو « موت الو هس ذات ال يذلا

 هل ْتَلِجَوو ثاوضألا هل ْتَعَّسخو ُهوُجْولا ُهَل ْتَنَع يذلا موُقلا يلا
 - هتجاح يّمسيو - يتّباح ّيِضَقت نأو ٍدَّمحم انِدّيس ديس ىلع َيْلَصَت نأ ُبوُلُل
 اندّيس اي ِهْيكَي ةمح ةمحرلا ين دمحم انِليس كّيبنب كيلإ ةجَتأو كلأسأ ينإ مهللا

 يّمسيو  ئضُقتل هذه يتجاح يف يّبر ىلإ كب ُتْهَجَوَت ينإ « ٌدّمحم اي
 . 2170 يسفن يف ينْعُمشو ّيف د يللا

 نم ّمِصَْع « فهكلا ةروس ٍلّوأ نم بتايآ ٌرشع ظفحح نم نأ : 0

 يناربطلا هاور )غ0(

 ٠ هريغو ملسم هاور 0«

 فرم



 . ؟'"فهكلا ةروس نم رخاوألا رشعلا أرق نم كلذكو

 « هقلخ ٌدّدع هللا ناحبس : ةادعلا ٍيلِصُي نيح لاق نم نأ : كلذ نمو

 الو كلذ ّلثم هلل دمحلاو ٠ هِشْرع َةّنِز هللا ناحبس هسفن اضر هللا ناحبس

 برغملاو قرشملا نيب ام َعَمْجَي نأ نم هل ٌريخ كلذف ء كلذ َلْثم هللا الإ هلإ

 . ")لاق ام نوُصْحُي الو َنوِبّتْكي ةكئالملا ُبَأْديو

 نم ًائيش هللا لوسر لأس هنع هللا يضر ًايلع َّنأ ءاجام : كلذ نمو

 نكلو « ٌريثك الو ليلق يدْنع ام ٠ ًايبن ٌقحلاب ينئعب يذلاو » : لاقف ايندلا

 ةيدغ هذه محم ان لاقف مالسلا هيلع ٌليربج هب يناتأ ًائيش َكمّلَعَأ

 ٌبورْكَم الو ٌفوِهْلَم اهب وعدي ال « َكّلبق ٌدحأ اَهَّطْعُي مل كيلإ ىلاعت هللا نم
 ًدامع ال ْنَم َدامِع اي مهللا : هنع هللا ّجَرف الإ ٍناَطلُس نم ٌفئاَخ ٌدِبَع الو

 ٌتايغ ال ْنَم ٌتايغ اي « لرد ا راي ل نب ياسا
 ءاجرلا ميظع اي ءالبلا فشاك اي زواجتلا را اوشا ميرك اي ءهل

 ٌلّمَجَم اي ُِيْحُم اي « ئكْلِهْلا يِجْنُم اي ئقزَلا َدِقْنُم ماي ِءاَمعّضلا نوع اي

 رمقلا ٌءوضو راهنلا ٌووُتو ليألا ٌداوَس كل َدَجَس م يذلا تنأ (لْضَمُم اي ُمِعْنُم م اي

 بر اي كل َكيرش ال هللا اي ' « ٍرَجّشلا ٌقيِفخو ءاملا ٌيِوَدو سمشلا ٌعاعشو

 كل ئضُفت ىتح كياقم نم موقت الف ٠ كيجاحب وُعذت مث « بر اي ٌبر اي

 ا ؛ َءاهفّسلا اهومّلعت الو

 درك ١[ : نونمؤملا] © َنُيِمْؤمْلا َحَلْفَأ َدَق» ْنِم أرق ة نم َّنأ : كلذ نمو

 ١ «*)ةئملا يف ًاتيب هل هللا نب «٠ تايآ

 . هريغو ملسم هاور 2غ(

 . يسدقملا حتفلا وبأ هجرخأ ()

 . هيودرم نبا هاور 00
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 لك ِرْب ُد يف هيّمك ٌطسْبي ٍدْبِع ْنِم ام ١ : لاق لكي يبنلا نأ : كلذ نِفو

 ٌليربج ةلإو , بوقعيو ٌقاحسإو ميهاربإ هلإو يهلإ مهللا : لوقي مث ة
 2 ةُطْضُم ينإف يتوعد تبيجتشت نأ كلأسأ . ٌليفارْسإو ليئاكيمو

 َيِفْنَتو « ٌبْيَْذُم ينإف كتمحرب ينلانتو « َىلَتْبُم يْنإف ينيد يف ينَمِصْعتو
 هيدي ٌدُرَي ال نأ هللا ىلع ًاّقح ناك الإ « ٌنيِكْسِم ينإف َرَّقَفلا يّنع
 , 2106 نيتيئاخخ

 م 2 0 ٌحبْضُي ّنيح لاق نم َّنأ : كلذ نمو

 2 م اح عع ب102 هم ره ماس عم و

 حلا جرخ : 0 ايو ٍضراْلاَو ب ترَومَّسلا ىف ُدَمَحْلأ ُهَلَو َنوُحِبصت
 سس ص عصا ل هر رس صاع لس ساموص رب جرس م

 : مورلا] تي 0 دعب ضرألا يو لا نم تْبِمْلا ٌعِيَو تملا نم
 ىف هتاف ام كّردأ ىسمي نيح.لاق نمو « كلذ هموي ىف هتاف ام كردأ -١5[
0 

 م م مع

 َنيِح هلأ َنَحَبَسَف َنَحبَسف » : يناّرم ثالث ُحِبْصُي نيح لاق ْنَم :  ةباور يفو
 ملو « ليلا نم ُهَبق ناك َديَح مَ مل  اهرخآ ىلإ ٠١[ : مورلا 4 كيوت

 . "76 ُهلثم يسْمُي نيح اهلاق نمو م ّرش هّموي هْكِرْدُي

 وع الو يه لق املشُم باصأ ام: لاق لك يبنلا نأ : كلذ نمو

 يتّيصان « كِيَضْبَق يف كتمأ ُنباو « كدبع ُنباو كّدبع ين مهللا : لاقف

 كل َوُه مسا ٌلكب كّلأسأ . كواضق يف ٌلذع « كُمْكُح ّيف ضام كيب

 وأ كقلخ نم ًادحأ هَتْمَّلع وأ كباتك يف هَتلّرنأ وأ « كَسْفن هب َتيّمس

 رونو يِأَق َعيبر ميظعلا َنآرقلا ّلعجت نأ كَدنخ بيغلا ملع يف هب َتئأَسا

0 

 . ينسلا نبا هجرخأ 000(

 . دواد وبأ هاور 0

 . رجح نبا ظفاحلا اهاور )6
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 لَدْبأو هّمه هللا َبهذأ الإ « يّمغو يّمه َباهّذو ينْزُح ءالّجو يرّصب

 , 2304 احرف هنزُح ّناكم

 املف « َمّلسف لي يبنلا ىلإ ءاج ٍلُجر ٍةَّصق يف ف ءاجام : كلذ نمو

 نأ انو كفيت انك + ديف اكرانخ الع ريتك ادن لي ههحتلا < لاق ندع
 امك هيلع ٌدرف ؟« تلق فيك ٠ : لي هللا لوسر لاقف « هل يغّبتيو َدّمْحُي

 مهلك كالئأ ةرشع اهرب دقل هديب يسفن يذلاو ٠ : لَم يبنلا لاقف . لاق

 اهوُعفَر ىتح اهباوُت ةرثكل اهنوُبتكي فيك اْوَرَد امف « اهّبتكُي نأ ىلع ٌصيرَح
 . ©"! اهب هؤازج َىَلَعَو . يدبع لاق امك اهوبَتْكا : لاقف ِةَّرعلا يذ ىلإ

 : لقف ٌناطلس وأ ٌناطيش كاِجَّش اذإ » : لاق كي يبنلا َّنأ : كلذ نمو

 ءهل ّدحأ ال ْنَم ّدحأ اي « ّدحأ هنع يفكي الو ٍدحأ لك نع يفي نم اي

 يَّنِعأو « هيف انأ اَمِم ينُجَت َكْنِم الإ ٌءاجّولا َعطقنا « هل دنس ال ْنَم َدَنَس اي

 اندّيس ٌقَحِبو « ميركلا كهجو هاجب يب لّرَن دق امم هيلع انأ ام ئلع
 (00 نيمآ نيمآ لكي دمحم

 : هتمظعل ءيش لك َعّضاوت يذلا هلل دمحلا » : لاق نم َّنأ : كلذ نمو

 ءيش لك عّضَح يذلا هلل ٌدمحلاو ٠ هزل ءيش لك َّلَذ يذلا هلل دمحلاو
 ٠ هللا دنع ام بلطي « هيَرذَقل هيش لك متنا يذلا هلل دمحلاو , هلل

 َفلأ ٌنوعبس هب لُكُوَو . ٍةجرد َفلأ اهب هل َعَقرو ٍةَئَسح َفْلَأ اهب هل هللا بَبَك

 . 22” ٍةمايقلا موي ىلإ هل نورِْفْغَتسي ِكلَم

 ىلإ مَآ هللا َطَبْهَأ امل » : لاق هنأ لكي يبنلا نع ءاج ام : كلذ نمو

 )١( مكاحلا هجرخأ .

 . تاقث لاجرب دمحأ مامإلا هجرخأ (؟)

 . ىمليدلا هجرخأ (9)

 1 يناربطلا هج رخأ 0

 ارا



 َكّنِإ َمُهَللا : ًءاعّدلا اذه هللا هَمَهَلأف ٠؛ نيتعكر ىلصو ةبعكلا ًءاج ٠ ضرألا

 0 4 ا يي ع

 توج اهب يش رو يل ات امل يجعل هلا لقا تح لراس انخو

 ملو « َكَبنَذ كل َتْرْفَعو كبوت ُتلبَق دق « مدآ اي : هيلإ هللا ىحوأف . يل

 « هِرْمأ نم مهملا هثئفكو ع هَبْنَذ هل تاَّمغ لإ ءاعدلا اذهب دَحَأ ينعدي

 ايندلا هيلإ ثلبقأو ٠ رجات لك ِءارو ْنِم هل َتْرَجَّناو َناطيَّشلا هنع ٌتْوَجّرو
 . 207« اهْدِرُي مل نإو ةمغاَر

 00 م "كلذ نمي

 أ مهم ةحأ يل طولا + يهاب ينإلاو نجلا شو نالف نب الق

 . 0« كديغ هلإ الو كّوانث لجو كراج ٌرَع « ئغطَي نأ

 يف ضيف « راهن وأ ليل نم رشحلا ميت تاو أرق نم َّنأ : كلذ نمو

 , يولا تخذأ دقق ةليللا وأ مويلا كلذ

 وه اًذِإَف ٠ . موي تاذ دجسملا لخد كي يبنلا نأ ءاج ام : كلذ نمو

 لارأ يل ام ٠ ةمامأ ابأ اي » : لاقف « ةمامأ وبأ : هل لاقي راصنألا نم لرب

 ٌنويدو ينْثمِزَل م مومه : لاق ؟ةالص ٍتقو ريغ يف دجسملا يف ًاسلاَج

 نئضَقو َكَمَم هللا ّبَمْذا هّبلق اذإ مالك كُملَعَأ القأ : لاق ٠ هللا لوسر اي

 اذإو َتخّبصأ اذإ لق : لاق « هللا لوسر اي ىلب : ٌتلق . كَنْيَد كنع
 علا قي هناي نوعا ردا و جيلا هلا ساب مآ ىلإ للا : ::تتسما

 ) )1١يناربطلا هجرخأ .

 يناربطلا هجرخخأ (؟)

 ) )9يقهيبلا هاور .
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 ٍرْهقو نيّدلا ةبَلَغ نم كب ذوعأو « ٍلْخُبلاو ِنْجحلا نم كب ذوعأو « لّسكلاو
 000 ٍلاجرلا

يبر تنأ مهللا : يسْمُي نيحو حبصُي نيح لاق نم نأ : كلذ نمو
 

 . تقطتسأ اهكلرغوو كدي ع ىلع انأو « كّدبع انأو ينتقلخ تنأ الإ هلإ ال

 رِفغأف ٠ يبئذب ٌءوبأو َيلَع كتمعنب كل ٌءوبأ « ُتْعَدَص ام ءش : نم كب ٌدوعأ

 . ؟')« ةّنجلا ّلخد هتليل وأ هموي ْنِم تامف تنأ الإ ٌبونذلا في ال هنإف يل

 كُمّلعأ الأ » : هنع هللا يضر سنأل لاق لكي يبنلا َّنأ : كلذ نمو

 رئاج ٍئاطلس وأ حيحش ليخب ىلإ ٌةجاَح كل تناك اذإ « ٌليربج يمل ام

 انأو « ٌريبكلا ٌريزعلا تنأ كنإ مهللا : لقف ٠ َُّشْحُف ٌفاَحَت شحاف ميرغ وأ

 يل ْرْخَس مهللا « كب الإ ٌةَق الو هل لوح ال يذلا ُليِلَّذلا فيعّصلا كُّدبع

 حلا كو م كنا و « ىسومل ٌنوعرف َتْرُخَس امك ًانالف

 َّلَج « كدي يف ُهُبلق ٠ . كِتْضْبَف يف ُهَنَيِص ةتيِصان « كِنْذإب الإ قطني ال هنإف « َدواَدل

 ا '6 نيمحاّولا ّمحرأ اي ٌكهجو ُءان

 ( ٍةادَغ ةالّص ّلك ٍرُّبد دنع ٍتاملك َرْشَع +2 لاق نم ّنأ : كلذ نمو

 هللا يبسح : ةرخآلل ٌسمَحو ايندلل ٌسسِمَح ٠ ًايِزْجُم ًايِفَكُم َنُمدنع هللا َدَجو

 هللا يبسح  ّيَلَع ئغَب نمل هللا يبسح ٠ ينْكَمأ امل هللا يبسح « ينْيَد

 « توملا دنع هللا يبسح . ءوسب ينّداك ْنَمِل هللا يبسح « يندّسَح نمل

 0 نازيملا دنع هللا يبسح « ٍرْبَقلا يف ٍةَلأْسَملا دنع هللا يبسح

 (4)« ُبيِنَأ هيلإو ٌتْلَكوت هيلع وه الإ هلإ ال هللا يبسح ؛ طارصلا

 )١( دواد وبأ هجرخأ .

 . هريغو دمحأ مامإلا هجرخأ (؟)

 يمليدلا هجرخأ 2

 1 « لوصألا رداون ١ يف يذمرتلا هجرخأ )0(
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 انيلع جرخخ : لاق هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءاج ام : كلذ نمو

 ردع نمأ « هللا لوسر اي : انلق . ْمُكَتَنُج اوذُح » : لاقف كك هللا لوسر
 الورش ُدمحلاورشلا ناحبس : اولوُق « ٍرانلا نم مكُّج اوذخ : لاقف ؟ٌرضح
 ةمايقلا موي َنْيتأي َنُهّنإَف « هللاب آلإ ةوق الو لوح الو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ
 , 20( ثاحلاصلا ثتايقابلا نمو ؛ ِتاَبْنَجُمو تايجنُمو ِتاّمِدقَتسم

 « ميلع ٌعيمس كنإ . ٌميظع ٌقَذلخ كنإ مهللا ١ : لوق َّنأ : كلذ نمو
 ُداَوَجلا دبا َتْنَأ َكَّنِإ مهللا ٠ ميظعلا ٍشْرَعلا ٌبر كنإ . ٌميحر روُفَغ كنإ

 الَو ينغفزاو ينْزُجأو يتؤتساو ينقززاو ينفاعو ينْمَحْراو يل ُرِفْغا ٌميركلا
 ايندلا َريخ ُعَمْجِي . نيمحارلا ّمحزأ اي كيمحرب َةّجلا ينلخذأو يّلِضَ
 . ")ثيدحلا ىف ءاج امك « ةرخالاو

 اذإ قرّلا نم ىتمأل ٌنامأ : لاق هنأ كي ىبنلا نع ءاج ام : كلذ نمو
 5١[ : دوه] « محب ُدوُعَمل قر نإ اهسرمو اهمرحي هلأ مشي 9 : اووَّرقي نأ اوبكر 1 . 3 7 0 . ع

 أبميإ توَمَسلَأَو ِةَمديتْلا موب ُهدَصِبِق اصيب ٌضرأْلاَو رده يح هلأ ورده ام

 0. را رسسس جال | يي هس سس ل ا دس عسر 0 هر
 . ([5ا/ : رمزلا] : #7 توكرشب اًمع لاعَيو متلحبس ءوْيسِمِس تتيوطم

 و رمح هه شرع

 لبج ىلع اهأرق ًانِقْوُم ًالجر نأ ول : لاق كي يبنلا َّنأ : كلذ نمو
 هلأ لدمَتَف 3 نوعحيت ال انكلِإ مكدأو اثبع مكن امّنأ مسبح » : لازل ل ا ا م ا خب حت و ا كم 1 ل بما ها 5

 رخاء اهل أ َمم عني نَمَو 9 رركحلا ٍشرملا ٌبر وه الإ هنلإ ال وحلا كيملا سس ا يي يل رع را حر ١ عرس اج سر #5 ىوستم ل ع لو لق ل مس قس ل لل ل
 ٌرفْغأ َبَّر لقو ((9 نورفن أ خلفي ال مّ ةوير دنع مباَسِح امّنِإَف وب مل نئهيرب ال حم سي عر م رس تر تر نس يب جو ع سم سا رع م 0

 ا لا ا

 , 4 1١6-118[ : نونمؤملا] ' 76 َنيِحّيلَأ ريح تنأو محتأو

 . حيحص دنسب يناربطلا هاور )ع(

 . يمليدلا هجرخأ (؟)
 . ينسلا نبا هاور 2

 . ميعن وبأ هاور 2
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 وعم ار 2

 ًاوعدأ وأ هنأ أوعدأ ٍلق ©. َىسْمُم وأ حَبْصُم يف أرق نم َّنأ : كلذ نمو

 يف الو « َمويلا َكلذ يلق ْتْمَي « ةروسلا رخخآ ىلإ ٠١١[ : ءارسإلا] # نامل

 , هيلا كلت

 : ثيدحلا يف ءاج امك « َعّرفلا ُبِهْذُي ءاعدلا اذه َّنأ : كلذ نمو

 نمو « هدابع ٌرش نمو « هباقعو هبَضَع نم ِتاَماَّثلا هللا تاملكب ٌدوعأ »

 1 نورْضْخَي ْنَأو ٍنيطايَّشلا تامه

 ءاعدلا اذهب وُعْذي لجر ْنِم ام ١ : لاق هنأ لكي هنع ءاج ام : كلذ نمو

 يذ هللا مسب : هدونجمو ّسيلبإ نم هللا هِمَصَع أل « هراهن وأو ِهِلْيَل ٍلَوأ يف

 نم للاب ٌدوعأ « ناك هللا ءاش ام ناطلُشلا ٍديِدش ٍناهرّبلا ميظع ٍنأشلا

 . ""ٍناطْيَّسلا

 « ةّنجلا ُهْلِخْدَأ هللا : ٌةنجلا تلاق ًاثالث ةّيجلا لأس نم َّنأ : كلذ نمو

 ا َّنِم ُهْرِجأ مهللا : ُراَّثلا ِتلاف « ًاثالث رانلا َنِم َراَجَتْسآ نمو

 ٌتحَبصأ اذإ لق : هنع هللا يضر َِلَعِل لاق كي يبنلا َّنأ : كلذ نمو

 اا نمحرلا هللا مسب : ًاثالث َتْيَسْمأ اذإو ًاثالث

 . ©*0« جهلا اهُدَسيأ ١ ءاد نيعستو ٍةعست نم ٌءافش اهنإف « « ميظعلا ٌيِلعلا

 لالجلا اذ اي تنأ الإ هلإ ال كئاحبس» : لوق ّنأ : كلذ نمو

 . ةباجإلا ٍةَنوُمْضَملا تاوعدلا نم ؛ ماركإلاو

 « هكلأف ِبْلَك ىلع اعد هنع هللا يضر ًادعس َّنأ ثيدحلا يف ءاج امك

 : ىليدلاةاوز: 400
 يلمرتلا ةجرخأ ١)

 . ركاسع نبا هجرخأ ()

 . هريغو يذمرتلا هجرخأ (4)

 . يرفغتسُملا هجرخأ (60)
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 كِلهأ«خلإ ... كتاححبس : لاقف « ؟هيلع ثوعد فيك » : كك يبنلا هل لاقف
 ل ا ا يلي لاقف . َبلكلا اذه

 ِشْنَأف كل َبْيِجتْسال « يضرألاو تاومسلا يف ْنَم ئلع اهب توعد ول
 , ؟3)! دعساب

 « كمارح نع كلالحب يِنِفْكا مهللا ١ : لاق نم َّنأ : كلذ نمو
 هللا هاَدأل ٠ ًانيَد ريبث لثِم هيلع ناك ول . كاّوس ْنَمَع كِلْضَفِب يننْغأو

)20 , 

 تاومسلا ٌبر مهللا : ٌدبَع لاق ام ١ : لاق ِِلي يبنلا نأ : كلذ نمو
 تفش فيكو َتْنِش ُثيح نم ٌمِهُم لك ينفك ميظعلا شزعلا برو عنسلا
 1 م ىلاعت هللا بّهذأ لإ « َتْئَش َََ + وام كاز

 ءاعدلاو ةيفاّعلا بلطب ٌةرومأَم اهنأ : ةيدمحملا ةّمألا هذه لئاضف نمو
 ناسنإلا ُهاّنمتي ام ٌةياَع اذه َّنأ كش الو ٠ ةحصلا مامتو ندبلا ةّمالسب
 « فورعم ىلإ فولأملا بلقنأو ةدابع ةداعلا تراّص اذهبو « هيهتشيو
 رمألا وه « ةعيبط بولطملاو ٌةداع ىهتشم سفنلا ىلإ ُبوبحملا رمألاو
 اذه يفو « ةعيرش بولطملاو ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ُبولطملا ٌبوبحملا

 : ةيدمحملا ألا هذهب ةيانعلا ٌةياَغ

 هلك يبنلا ىلإ ءاج ًالجر َّنأ هنع هللا يضر سنأ نع ثيدحلا يف ءاج
 ةيفاعلا َكَبَر ْلَّس ١ : لاق 7-0 ءاعدلا يأ ؟ هللا لوسر اي : لاقف
 : لاقف يناثلا مويلا يف هاتأ اتأ مث . ةّرخآلاو ايندلا يف َةاَفاَعُملاو

 مويلا يف هاتأ مث . كرر ل ناقل ١ قفا دقدلا كا فا دق

 , يناربطلا هجرخأ قلل

 . هححصو مكاحلا هجرخأ (1)

 . يطئارخلا هجرخخأ (*)



 اهَتيِطْعَأو اينُدلا يف ةيفاعلا َتِيِطْعَأ اذإف : لاق . كلذ لثم هل لاقف ثلاثلا
 . 20( َتْحَلفَأ ذَقف « ةرخآلا يف

 ةحصلا يهو « ايالبلاو ماقسألا نم ملست نأ « ( ةيفاعلا ) : ىنعمو

 : كنم مهيفاعُيَو سانلا نم هللا كيفاعُي نأ : (« ةافاعملاو ) . ضرملا دضو

 لو تع كذإو كاع هنأ فرص كاع ميني منع كين : ليقو ٠ مهنع كاذأو كنع مهاذأ فرصيو كنع مهيتغيو مهنع كينغُي ىأ
 نم مسا ٌؤفعلاو ٠ هنع اوفعيو سانلا نع وفعي نأ وهو وفعلا نم ةلعافُم يه
 كرتو بنذلا نع زواجتلا وهو « وفعلا نم ٌلوُعَف وهو « ىلاعت هللا ءامسأ

 ها . هيلع باقعلا

 انيف ماق : لاقف «٠ ىكب مث ربنملا ىلع هنع هللا يضر ركب وبأ ماق دقو

 تع لاقف ٠ ئكب مث ربنملا ىلع لوأ ماع كي هللا لوسر

 (""« ةيفاعلا نم ًاريخ نيقّيلا دعب َطْعُي مل ًادحأ َّنإف « ةيفاعلاو

 لأسأ نيح لوقأ فيك « هللا لوسر اي : لاق كت يبنلا ىلإ ٌلجر ءاجو

 عمجيو . ينقّززاو ينفاعو ينْمَحْراو يل رِفْغا ّمُهّللا لق ١ : لاق ؟يبر
 1 رخآو كايند كل ٌعَمْجَت ءالؤه َّنإف . ماهبإلا الإ هعباصأ

 نم رِثكأ « لب يبنلا مَع اي ٌمابع اي » : ًالئاق سابعلا هّمع لك ئصوأو

 . ©2406 ةيفاعلاب ٍءاعدلا

 لاق « هناحبس هيلإ ءاعدلا بحأ نم وه ةيفاعلا لاؤس َّنأ ربخأو

 . 206 ةيفاعلا نم هيلإ ٌبَحَأ « ًائيش هللا ليس ام » : كي يبنلا

 )١( يذمرتلا هاور .

 . يئاسنلاو يذمرتلا هاور (؟)

 . ملسم هاور (0)

 خ يراخبلا طرش ىلع حيحص لاقو مكاحلاو ايندلا يبأ نبا هاور 2

 . دانسإلا حيحص لاقو مكاحلاو ايندلا يبأ نباو يذمرتلا هاور (0)

>» 



 ٌىلتبم ئأر نم ِهِِلكَي رمأ ٠ اهرارمتساو ةيفاعلا ىلع ةظفاحملا ليبس يفو

 ظفحُي هركشو هدمحب هنأ ربخأو « ةيفاعلا ٍةمْعِن ىلع هركشيو هللا دمحي نأ
 يذلا هلل ٌدمحلا : لاقف ٍِءالب ّبِحاص ىأَر ْنَم ١ : لاقف ءالبلا كلذ نم
 َكلذ ُهْبِصُي مل « ًاليضفت َنَلَخ ْنَّمم ريثك ىلغ ينلّضفو هب َكالتبا امم ينافاع
 , 2230( خللا

 : يناربطلاو رازبلاو هجام نباو يذمرتلا هاور )0(

 ا



 ىبنلا ىلع ٍةالَّصلا ٌدِئاوف

 مالّسلاو ٍةالَّصلا ٌلضفأ هيلع

رشلاو لضفلا نم ةيدمحملا ةّمألا هذه هب هللا مركأ امم
 نم ةلعج ام : ف

 نب دمحم رشبلا ديس ىلع مّلِسُيَو يلصُي نمل ميظعلا رجألاو ريبكلا باوغلا

 . للي هللا دبع

 بائُي يتلا راكذألا نم دكذ « لَك دمحم انيبن ىلع مالسلاو ٌةالَّصلاو

 . اهانعمو اهظفل ىلع دبعلا

 ظفل ٌُدرُي نم باثُي امك « اهظافلأ ديدرت ٍدَرِجُم ىلع باني اني اهب ٌلِغَتْشُملاَف

 ِباوَّنلا رادقم يف انمالك سيلو « حيبستلاو ديمحتلاو ريبكتلاو ليلهتلا

 لغتشملا نإ : لوقن نأ وه اندوصقم امنإو «ءاذهو اذه نيب ةنراقملاب

 ةالصلا ظافلأ راركت درجُم ىلع ٌباثم ئفطصملا ىلع مالَّسلاو ةالّصلاب

 رك وهف « ديمحتلاو حيبستلاو ليلهتلا ظافلأ ددرُي نم باي امك « مالسلاو

 صوصخم ددعب هسفن مري فلسلا ضعب ناك كلذلو « هانعمو هظفلب ٌدّيعتُم م

 . ةدّيقتيو هب ٌمزتلَي هيلع مالسلاو ةالصلا نم هب يتأي ٍدَّدَحُم

 نع ْدِراَو ٌعورشَم هنأ دقتعي ال هنأ ماد ام كلذ يف ءيش ال هنأ ٌمولعَمو

 يف ةّيضقلا ْنأل « هريغ نم وأ هسفن نم كلذ َّنأ ملعي لب لع يبنلا

 اذهف هنع ري مل هنأ لاحلاو « لكك يبنلا ىلإ ءيش * ةبسن يف يه امنإ ةقيقحلا

 هي يبنلا اهاضرَي ال ٌةثيبَح ٌةئيَس ًةعدب هنأ دقتعنو « هبراحُتَو لب ٌءاضَرَت ال
. 

 ضدي



 ريغ هنع ةّربنلا ماقم ًاَدبُم « هيلإو هنم هنأب ًاملاع ًائيش هسفن مْزلُي نم اّمأ
 . ةتبلأ كلذ يف ءيش الف « هنيعل ةيعورشم وأ « هِيَ هيف ٍدقتعُم

 هللا يضر دوعسم نبا نع ءاج دقف « اذه ٌلعفي فلّسلا ضعب ناك دقو
 موي َيّلَصُت نأ ةعمجلا ٌموي ناك اذإ ْدَت ال ء بهو َنب ُديَز اي : لاق هنأ هنع
 بنل دمحم ىلع ّلص ّمُهّللا ١ : لوقت ةرم َفلأ هلك يبنلا ىلع ةعمجلا
 . « ئَمألا

 هيلع دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلا دئاوق نم ةلمج انّه ُرُكَذنَو
 « ميقلا نبا ةمالعلا ًاصوصخو ءاملعلا ٌهركذ امم « مالسلاو ةالصلا لضفأ
 . صيخلتلاو بيذهتلا عم يمتيهلا رجح نبا ظفاحلاو

 . ىلاعتو هناحبس هللا رمأ ٌلاثتما : ىلوألا

 تفلتخا نإو . ل هيلع ةالصلا ىف ىلاعتو هناحبس ةتقفاوُم : ينال
 مانت هيلع ىلاعت هللا ٌةالَّصو : لاؤُسَو ٌءاَعُد هيلع انتالصق « ناتالصلا

 . اهيف هتكئالم ةقفاوُم : ةئلاَثلا

 . ةرم يَلصُملا ىلع هللا نم ٍتاولَص رشَع لوصُ : ةعباَرلا
 . تاجرد رشع هل ُمفرُي هنأ : ةسماَخلا

 . تانسح رشع هل بتكُي هنأ : ةسداّسلا

 . تائيس رشع هنع يحمُي هنأ : ةعباكلا

 ءاعدلا دعاصُت ىهف ٠ همامأ اهمدق اذإ هئاعد ةباجإ ىجرُي هنأ : ةنماَنلا
 . اهلبق ضرألاو ءامسلا نيب ًافوقوم ناكو ؛ نيملاعلا بر دنع ىلإ

 وأ «هل ةليسولا لاؤسب اهنرَق اذإ لكي هتعافشل ٌببس اهنأ : ةعساّنلا
 . اهدرفأ
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 . هموتدلا نازفمل تيس اهنا *:ةنيشاعلا

 . ُهّمهَّأ ام َدبعلا هللا ةيافكل ٌتبس اهنأ : ةرش ةيداحلا

 . ةمايقلا موي كي هنم دبعلا برقل ٌببس اهنأ : ةرشَ ةيناَّثلا
 . ةرسْعلا يذل ةقدصلا َماقم موُقَت اهنأ : ةرشَع َةئلاَثلا

 . جئاوحلا ٍءاضقل ٌببس اهنأ : ةرِشَع ةعباّرلا

 هتكئالم ٍةالَّضو « يلصملا ىلع هللا ةالصل ٌببس اهنأ : ةرشع ةسماَكلا

 . هيلع

 . هل ٌةراهطَو يلصملل ٌةاكَّز اهنأ : ةرشَع ةسداّسلا

 ةركذ « هتوم لبق ةنجلاب دبَعلا ريشبتل ٌببس اهنأ : ةرشَع ةعباكلا
 . ًاثيدح هيف ركذو « هباتك يف ىسوم وبأ ظفاحلا

 وبأ ُهركُذ « ةمايقلا موي لاوهأ نم ٍةاجنلل ٌببس اهنأ : ةرشَ َةنماَنلا

 . ًاثيدح هيف ركذو ىسوم

 يلصُملا ىلع مالسلاو ةالصلا لكك يبنلا ٌدرل ٌببس اهنأ : ةرشَع ةعساّنلا

 . هيلع مْلَسْمْلاَو

 . هيّسن ام دبَعلا ركذتل ٌببس اهنأ : نورشعلا
 ةرسح دوعَي ال ْنأو ,٠ سلجملا بيطل ٌببس اهنأ : َنورْشْعلاَو ةيداحلا

 . ةمايقلا موي هلهأ ىلع

 . رقفلا يفنل ٌببس اهنأ : نورشعلاَو ةيناّثلا

 هيلع لص اذإ . لخبلا مسا دبعلا نع يفنت اهنأ : نورشعلاَو ةئاّثلا

 . هَيِكَع هركذ دنع

 دنع اهكرت اذإ فنألا مغرب هيلع ءاعدلا نم هتاجّن : نورشعلاَو ةعباّرلا ظ

 . َلِكَج هركذ



 ءىطختو « ةنجلا قيرط ىلع اهبحاص يمرت اهنأ : نورشعلاَو ةسماّخلا
 . اهقيرط نع اهكراتب

 هللا هيف ركذُي ال يذلا سلجملا نتن نم يجنت اهنأ : نورشعلاو ةسداّسلا

 . لكي هلوسر ىلع ّلصيو هيف هيلع لنثيو دمحيو هلوسرو

 هللا دمحب َءىِدَتبَأ يذلا مالّكلا مامتل ٌببس اهنأ : نورشعلاَو ةعباتسلا
 . هلوسر ىلع ةالصلاو

 هيفو « طارصلا ىلع دبعلا ٍروُن ٍروفْوِل ٌببس اهنأ : نورشعلاَو ةنماّنلا
 . هريغو ىسوم وبأ ٌةركذ ٌثيدح

 . ءافجلا نع دبعلا اهب ٌجرخَي هنأ : نورشعلاَو ةعساّنلا

 يلصملل نسحلا ءانثلا ىلاعتو هناحبس هللا ءاقبإل بس اهنأ : ن هلثلا

 ىلع ينثي نأ هللا نم ٌبلاَط يلصملا ْنأل . ضرألاو ءامسلا لهأ نيب هيلع

 ٌلصحي نأ ّدب الف ٠ لمعلا سنج نم ًءازجلاو « هفرشُيَو ا
 . كلذ نم ٌعوَن يلصملل

 هرمعو هلمعو يلصملا تاذ يف ةكربلل ٌببس اهنأ : نوُثالثلاَو ةيداَحلا
 اذهو « هلآ ىلعو هيلع كرابُي نأ هبر ٍءاَد يلصُملا ّنأل ٠ هحلاصم بابسأو

 : هس هلا كلاو : تاجكتم اعلا

 ىنعم اّمِإ ةمحرلا َّنأل « هل هللا ةمحر لينل بس اهنأ : نوثالثلاَو ةيناّلا
 لوقلا ىلع اًهتابجوُمَو اًهمزاول نم اّمإو « ةفئاط هلاق امك ةالصلا
 . ٌهلانَت ٍةمحر نم هيلع يلصُملل دب الق « حيحصلا

 اهتدايزو ِكَك لوسرلل هتبحَم ماودل ٌببس اهنأ : نوُنالِثلاَو ةئاّقلا
 دبعلا َّنأل « هب الإ متي ال يذلا ناميإلا دوقُع نم ٌدَقِع كلذو , اهفعاضتو
 هئساحم راضحتساو « هبلق ىف هراضحتساو بوبحملا ركذ نم رثكأ املك

 نع لرتتاو ةيل] .ةقاوش ةرارتوب هلا هتخ تعابعت وتحل ةيلاجتا ةيئاو
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 صقن « هبلقب هنساحّم راضحإو هراضحإو هركذ نع ضرعأ اذإو هبلق عيمج
 رقأ الو « هبوبحَم ِةيؤُر نم ٌبحملا دبعلا نيعل رقأ ءيش الو « هبلق نم ِهّبُح
 هناسل ئرج ؛ هبلق يف اذه يوق اذإف ء هتساحم راضحإو هركذ نم هبلقل
 بسحب « هناصقنو كلذ ةدايز نوكتو « هنساحم ركذو هيلع ءانثلاو هحدمب

 ءارعشلا لاق ىتح كلذب ٌدهاش ٌّنسِحلاو ٠ هبلق ىف هناصقنو ٌبُحلا ةدايز

 ْ : كلذب

 ُتيِسَل ْنَم ركذأف ئسنأ لهو يّبح ٌتركَذ لوقت نّمِل ُتْبِحَع
 ةركي ركذلا نآل ب ىسوفيف تكد © لوفي هيمن ف عضل اق: نكت

 ْ . هبوبحَم يسن امل ؛ اذه ٌبح َلُمَك ولو نايسنلا دعب
 اذإ اهنإف « دبعلل هتبحمل ٌببس هلي هيلع ةالصلا َّنأ : نوُنالِثلاَو ةعباّدلا

 وه هتّيحمل ٌببس يه كلذكف « هل هيلع يلصملا ةّبحم ةدايزل ًاببس تناك

 املُك هنإف « هبلق ةايحو دبعلا ةيادهل ٌببس اهنأ : نوُنالثلاَو ةسماّلا
 هبلق يف ىقبي ال ىتح هبلق ىلع ُهتبحَم تلوتسا « هركذو هيلع ةالّصلا رثكأ
 ٌريِصَي لب « هب ءاج امم ٍءيش يف كلش الو « هرماوأ نم ءيشل ًةضراعم

 هلاوحأ بقاعت ىلع ٌةؤرقي ٌلازَي ال « هبلق يف ًاروطسم ًابوتكم هب ءاج ام
 ةرصَب كلذ يف دادزا املكو « هنم مولعلا عاونأو حالّملاو ئدُهلا سبتقيو

 . لك هيلع هئالَص تدادزا « هتفرعَم ةوقو

 هركذو كي هيلع يلصملا مسا ضرَعل ٌببس اهنأ : نوُنالِثلاَو ةسداّلا
 : هلوقو « « َّلَع ةّضورْعَم مكتالص َّنِإ ١ : لكي هلوق نم ءاج امك هدنع

 نأ ًالبُث دبعلاب ىفكو « َمالَّسلا يتمأ ْنَع ينوُمُلبُي ةكئالم يِربقب َلُكو هللا َّنإ ١
 : ىنعملا اذه يف ليق دقو ٠ ِدلي هللا لوسر يدي نيب همسا ركذي

 امّدقتي ْنأو وُمسَي ْنأب ٌقيقح ٌةرطَخ َكلابب هنم ثرَطخ ْنَمو
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 هيلع زاوجلاو طارصلا ىلع مّدقلا تّبثتل ٌببس اهنأ : نوُنالثلاَو ةعباتملا
 ايؤَُر ىف بيسملا نب ديعس هنع ٌُهاوَر يذلا ةرمس نب نمحرلا دبع ثيدحل

 انجل ريفيو و رصلا ىلع تنعي نأ نو هكر كنا رو 31 هلا فلا
 . 20 هتذقنأو هيمّدق لع هتَماقأف ٠ ىلع هتالَص اعنف « انايحا نلمس

 ركشو هقح نم ليلقلا لقأل ٌءادأ لي هيلع ةالصلا َّنأ : نوُنالثلاَو ةنماّدلا
 كلذ نم هّقحتسَي يذلا َّنأ عم « انيلع اهب هللا معنأ يتلا هتمعن ىلع هل

 3 هقح ءادأو هركش نم ريسيلاب هدابع

 هماعنإ ةفرعمو « هركشو هللا ركذل ٌةنّمْضَتُم اهنأ : نوُثالثلاَو ةعساّنلا
 هللا ركذ هيلع هتالص تنمضت دق َِي هيلع يلصُملاف « هلاسرإب هديبع ىلع

 انبر انفّرع امك « هلهأ وه ام هيلع هتالصب هيزَجَي نأ هلاؤسو هلوسر ركذو
 هيلإ لوصولا دعب انل ام انفّرعو هتاضرم قيرط ىلإ انادهو هتافصو هءامسأو
 رارقإلل ٌةنمضتم يه لب « ناميإلا لكل ٌةنمضتُم يهف « هيلع مودقلاو
 , هتافصو « هتدارإو « هتردقو .ء هعمسو « هملعو . وعدملا برلا دوجوب

 ٠ هتبحم لامكو « اهلك هرابخأ يف هقيدصتو « هلوسر لاسرإو « همالكو

 دبعلا ملعل ةنمضتتُم كلي هيلع ةالصلاف ٠ ناميإلا ٌلوصأ هذه َّنأ بير الو
 . لامعألا لضفأ نم تناكف « هل هتبحمو هب هقيدصتو كلذ

 اذه : لاقو © بيهرتلاو بيغرتلا ١ يف هباتك هيلع ىنبو ينيدملا ىسوم وبأ هاور )١(
 . ًادج نسح ثيدح



 هللا يف ٍضْعْبلاَو هللا يف ٌبححلا لضف

 ريهلاونيبكلا لفقلا نمت ءاجام“# اهايازوو ةتألا هده: نقانم:ةمو
 اذإف ٠ كلذ ئوس وم الو ضرَغ ال هلل ملسملا ٌهاخأ بحُي نمل ريثكلا

 ناميإلا قئاقَح هنيعب دهاشُي هنأك ىتح هُنيِقَي يوقو هناميإ داز كلذب ققحت

 قّقحت نم لإ هّدجيال ًاصاخ ًاكاردإ كرديو هبلق يف ةضايقلا هراونأب رعشيو

 :: عملا كلذ

 : ناميإلا ًةوالَح َنِهِب َدَجَو هيف ّنُك ْنَم ثالث » : لكك هلوق ىنعم اذهو

 الإ ُهُيِحُبال ًادْبَع ٌبَحَأ ْنَمو « امُهاَرِس امم هيلإ ٌبَحَأ ُهَلوسرو هللا ناك ْنَم
 نأ ُهَرْكَي امك « ُهْنِم هللا ُهَدَقْنَأ ْنأ َدْعَب ِرْفَكْلا ىف َدْرُعَي ْنأ ُهَرْكَي نمو ءرش
 تاك . « ٍراَثلا يف َفَذُقُي

 هنأش لج ىلوملا هيلع يدانُي هنأ ةرخآلا يف اهبحاص اهب ُلاَني ٌةبحملاَو
 الإ ّلِظ ال َمْوَي يلالَجي َنوُباَحتُملا َنْنأ ١ : لوقيف داهشألا سوؤُر ىلع
 106 لل

 موي هللا شرع ّلظ تحت ةرخآلا يف اهبحاَص اهب نوكي هللا يف ٌةبحملاَو

 : ثيدحلا يف ءاج امك « هلظ الإ َّلظ ال

 )١( نسح دانسإب رازبلا هاور .



 . ثيدحلا « 4 ِهْيَلَع اًقَدْفَتو هيَلَع اَعَمَتْجا للا يف اًباَحت

 0 ا
 هنأ لَك هللا لوسر نع ءاج دقف . 0 ا

 +: ةسسنلا ميم ةلشدفا رش كا : لاقفرلل ًالججر ّتَحأ ْنَم ١ : لاق

 000 ل

 كوس ناس نلف هل هلا تم رك نأ :ةدقين قةاملا كَِحَمْلاَو

 ةيرق يف هل اخأ زار واجر 3-31+ للك هللا لوصر: نع ءاج دقن + هل ضاع

 ؟ُدْئِرَت َنْيأ : لاق هيَلَع ىتأ املف ٠ ًاكَلَم ِهِتَج جَرْذَم ىلع هللا َدَصْرأَف « ىرخأ

 : ؛لاق اهثدت ةعشن ْنِمِدِبَلَع كل لَه : لاق ةيرقلا هله يف يل ًاخأ نر لاق

 َكَبَحأ ْدَق هللا نب َكيلإرشا ٌلوسر يّنِإف : لاق ثلا يف ُهتبَبَْأ ين َريَغ ء ال

 ل“ «7٠ هي ُهَنّيْحَأ امك

 َربانَم ىلع .« شرعلا نيمي ب نع ةمايقلا موي هللا ءاسلجج مه َنوُئاَحتْملاَو

 . ءادهشلاو ءايبنألا مهطبغي نكلو ءايبنأب اوسيل ٍروُن نم

 لجو ٌرعرهلل َّنِإ اوُلَقْغاو اوُعَمْسا « ٌُنمانلا اهّيأ اي » : لكي هللا لوسر لاق

 مهلزانم ىلع ُءادهٌشلاو َنوُيَِللا مُهُطِبْخَي « ادهش الو ابْنِ اويل ًادابع

 هديب ئولأو ٠ ٍساّنلا ٍةَيِصاَق ْنِم ٍباَرْعَألا َنِم ٌلُجَر ئَجَ . هللا ّنِم مهبزقو
 لو ةايبناب اوسيل نماكلا نم مات هللا لوسوا اي: لاقف كي يبنلا ىلإ

 مُهْنعْلا ١ هللا نم ْمهِبْرُثو مهسِلاجَم ىلَع ءادهشلاو ايبنألا مهّطبْغَي ءادهش

 لاؤسب يك يبنلا ٌةجو ٌرُسف «  انل مهْلُكَش انل مهْفِص ينعي -انل ْمُهَّلِح « انل

 مل؛ لئاقلا عزاونو و سانلا ءانفأ نم سان ْمُه : هللا لوسر لاقف ؛يبارغألا

 َمْوَي ْمُهَل هللا م ٌعَضَي « اوفاَضَتو هللا يف اوُباَحَت « ٌةيِراقتم ٌماحرأ مهنيب ْلِصَت

 )١( نسح دائسإي رازبلا هاور .



 . 2 ى دعناو ست 2 راسو ماد ىلع م ركل 4 مال ل

 , ارون مهتايثو ارون مههوجُو لَعَجَيِف اهْيلع مِهَسِلْجَيِف رون ْنِم ٌَربانم ٍةَمايِقلا

 الو مهيلع ٌفوخ ال هللا ٌءايلوأ مهو « َنوُعَرْفَي الو ةمايقلا موي ٌسانلا ٌعّرْمي
60 

 « نونزحي مه

 تاو لذ عدرا رسقرلا حلل نيا يل إو ناحسمو

 5 00 ٌيردلا بكوكلا ءيضُي امك ءيضت ةحتفم ٌباوبأ اهل ٠ توقاي

 ٠ اهراوط نم اهُثياوبَواهيلياوب نارها ئرُي رع لو «90 .

 ؟؟ناميإلا ٌلّمَكَتْسا .

 تيعضلا دب ذعاتو ا نيسكلا يجن اهنأ + ةقاانكلا ةيغيملا قرش نو
 هب لَهأتي ًابوث ُسَبليف ٠ لوألا فصلا ىلإ رّخأتملا مُدقْنَو « ءايوقألاب هقحلتف

 لضافأ نم لامكلا لهأب ههبشت ةكربب « لاح نسحأ ىلإ ٍلاَح نم بلقنيل

 : ىنعملا اذه ديؤت يتلا ثيداحألا هذه كيلإو . لاجرلا

 ؟ةعاسلا ىتم : هلك هللا لوسر لأس ًالجر نأ هنع هللا يضر سنأ نع

 ل و هللا ثحأ يأ الإ ةءئَشال : لاق ؟اهل َتْدَدْعَأ امو » : لاق

 م 0 لاق

 . شا د ىّبحب و ْمُهَعَم نوكأ ُْن 00 َرَمَعَو ركب

 د ل ل

 )١( دانسإلا حيحص : لاقو مكاحلاو . نسح هانسإب ىلعي وبأو دمحأ هاور .
 ًاعوقرم ةريره يبأ نع رازبلا هاور (؟) .

 . ًاعوفرم ةديرب نع « طسوألا » يف يناربطلا هاور ()

 فواد سبأ هاؤوا 4(1)
 . ملسمو يراخبلا هاور (©)
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 ؟ال :تكدعا اهون كليو: لاق 4ةيعاق ةعانتلا' قع 41 لوشو اب
 َتنَبْحَأ ْنَم َعَم َكنِإ : لاق « ُهَلوسرو هللا ٌبحأ يثأ الإ اهل ُتْدَدعأ ام : لاق

 ١ 00 0 ْمَعَن : : لاق ؟كلذك ٌنحنو : 1 لاق

 اوحرف لكي هللا لوسر باحصأ 3 ٌتيأر ام "ا : لاق هظفلو يذمرتلا اورو

 ىلع لجّولا بح أ لولا « لا كوسرا لجر لاق + اهم :دنكأ ءيشب

 ا 0-2

 4ك هللا لوسر ىلإ لجر ءاج » : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو

 لاقف ؟ْمِهِبْقَحْلَي ملو ًامْوَق ٌبَحَأ لُجَر يف ئرَت فِبَك « هللا لوسر اي : لاقف

 . 77« َبَحَأ ْنَم عم ءرملا : لك هللا لوسر
 و ل ا ل

 َتِبِبحَأ ْنَم عم د ابأ اي َتْنأ : لاق ٠ ْمِهِلَمَعب َلَمْعَي نأ عيطتسي الو ٌموقلا

 : لاق . تيب ْنَم مم َكنإف : لاق !هل ووو هللا ُتِحَأ ينإف : لاق

 , 20( هلك هللا لوسر اهّداعأف ٍّرَذ وبأ اًمّداعأف

 9. يراخبلا هاور 0ع(

 . ملسمو يراخبلا هاور ني

 . دواد وبأ هاور ةرفز



 ما ير سعوا ا ا
 بونذلل ٌةَرْفكملا لاّصخل أ

 م ً ُ : 2
 نم اهل حتف ىلاعتو هناحبُس هللا نأ : ةيدمحملا ةَمألا هذه فرش نمو

 كلت ٌضعبو « بيَعلا اهل رتسيو بنذلا اهل ُدِفْغِي ام ربلاو ريخلا باوبأ
 : ةرعاتملاو ةمدقتملا تونذلل ةرفغملا ةنامض هيف لامعألا

 ْعِبْسُي ال » : لكي هللا لوسر لاق . ءوضولا ٌغابسإ : لامعألا كلت نمف
 . 200« َرَخأت امَو ِهبْنَذ ْنِم َمّدَقَت ام هل هللا َرَمَغ أل « ٌدْبَع ءوضولا

 َنيح لاق ْنَم : هك هللا لوسر لاق ١ : نذؤملا ةباجإ : كلذ نمو
 ًادمحم نأو « هل كيرش ال هدحو هللا لإ ةلإ ال ْنأ ُدَهْشَأ : َنّدؤُملا ٌعمْسَي

 نيد مالسإلابو ءالوسر دمحمبو ٠ ًآَبَرهللاب ُتْيِْضَر « هلوسرو هدبع
 , 6)"2 هبنذ هل َرِفغ

 ةياور نم « ملسم حيحص ١ ىلع ينبيارفسإلا ةناوع يبأ جرختسم يفو

 لجر لاقف « رأت امو ِهبَْذ نم َمّدقت ام ُهَل َرِفْغ» : : صاقو يبأ نب دعس

 نم هتعمس اذكه : لاقف ؟رَخأت امو هبَْذ نم ٌمّدقت ام ء ٌدعس اي : ” افي

 . للك هللا لوسر
 هلوأ ِهّينَذ هل رفغُي اهلعف نم َّنأ اهيفو « حيباسُتلا ٌةالَص : كلذ نمو

 سيل نكل « حيحصلا ١ يف ثيدحلا لصأو « « هدنسم : يف رازبلاو يئاسنلا هجرخأ )01(

 . رخأت امو اهيف
 . ملسم هاور 002

 ؟ ها/



 هّرِس 2 هريبكَو هريغَص 2 ةدَِعَو ٌوطَخ 2 هكر دو ةل 3 هدخاو

 . باتكلا اذه نم رخآ عضوم يف ةالصلا هذه انركذ دقو

 مامولا نم اذإ » : لِيَ لاق دقف + العلا يف نيأثلا : كلذ نمو

 ُهَل َرِفَغ « ِةَكْيالَملا َنيمأت ُهئيمأت ّىفاو ْنَمَف ٠ نموت ةكيالملا ّنإَف « اوُتمأف

 . 2" ِهبْنَذ نم َمّدَقت ام

 امو هبلذ نم مدقت ام هل هللا رفغ » : « لهو نبا فلصم ) ىفو

 . « رخأت

 « يلامأ ١ نم يناثلا سلجملا يف ءانيور اذكه : رجح نبا ظفاحلا لاق

 . يناجرجلا هللا دبع

 هل رفُغ اهألص نم َّنأ ١ : ّيوُر دقف : ىحضلا ةالص : كلذ نمو
 « َصاَصِقلا الإ « رخأت امو هبنذ نم مّدقت ام

 . ًادج ٌففيعض ُهدانسإ َّنِإ : رجح نبا لاق

 . ةعمعتلا هن ةءارقلا + كلذ دو
 ٍةالص ْنِم ٌمامإلا َمّلَس اذإ | أرق نم٠ : لاق هك يبنلا نع َيوَر دقف

 ٌدوعأ لو « دَحأ هللا وه لقو ٠ باتكلا ةحتاف ُهّلْجِ ّيِنثَي نأ َلْبَق َةَعُمَجلا

 م اك اع ل اا ع را ير وع ور تو

 0« رخآلا مويلاورهلاب َنَمآ ْنَم ِدَدَعِب ِرْجألا َّنِم َيِطْعَأَو « َرخأت امو

 قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ نع « ةبيش يبأ نبأ فنصم ١ يفو

 هللا وه لقو « باتكلا ةحت ةحتاف ٍةعمجلا ٍةالص دعب أرق نم » : : امهنع هللا يضر

 . نئسلا باحصأو كلامو يراخبلا دنع وهو . ملسم هجرخأ )10

 . فعض هيفو يريشقلا دعسألا وبأ هاور اذكه : رجح نبا ظفاحلا لاق (؟)
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 نيبو هئيب ام ٌظْفُح ٠ سانلا ٌبَرب ٌدوعأ لقو ٠ َقَلَفلا ٌبّرب ذوعأ ْلُقو « ّدحأ
 . « ىرخألا ةعمجلا

 نم َيِفُك وأ ظِفُح » : لاقو « ةحتافلا ركذ ريغ نم هلثم ديبع وبأ ركذو

 . ناضمر يف مايقلا لضف : كلذ نمو

 مّدقت ام هل َرِفَغ « ًاباستحاو آناميإ َناّضمر يف ماق نم َّنأ ٠ : ءاج دقف
 , 2306 هبنذ نم

 . '""« رخأت امو هبنذ نم مدقت ام ١ : ٍةياور يفو

 . ردقلا ةليل مايقلا ٌلضف : كلذ نمو

 , « هبنذ نم مدقت ام هل رفُغ اهماَق نم َّنأ ٠ : « حيحصلا » يف ءاج دقف
 : "6 رخأت امو هبنذ نم مدقت ام » : ةياور يفو

 . ةفرَع مايِص ٌلضف : كلذ نمو

 « ةفرع موي َمايص َّنأ :  لك يبنلا نع « ملسم حيحص ٠ يف ءاج دقف

 . « ةلَبقتسملاو ةيضاملا سلا َبوُذ ُرْكُي
 امهنع هللا يضر رمع نبا نع ؛ شاقنلا ديعس يبأ ظفاحلا ةياور يفو

 هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ٠ ةفرع موي ماص نم » : لكي هللا لوسر لاق : لاق

 ٍلاصخملا » : هباتك يف ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا هلقن . « رخأت امو

 . « بونّذلل ةرّثكُجلا

 . ىصقألا دجسملا نم لالهإلا : كلذ نمو

 : يئاسنلاو دمحأ مامإلا هاور ن0(

 5 « ريبكلا ١ يف يناربطلاو دمحأ مامإلا هاور قفرفإ
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 : لاق لكي يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةملس ّمأ نع ثيدحلا يف ءاج دقف

 َرفُغ « مارحلا ٍدَجْسَعلا ىلإ ئصفألا ٍدِحْسَمْلا نم ٍةَرْمُع وأ وحب هك كاعأ مال

 هاورو . هللا دبع كش « جلا ُهل ْتَبَجَو وأ « َريخأت امو هينذ نم ٌمّدقت ام ُهل

 امو هبْنَذ نم مّدقت ام هل َرِفغ ١ : هيف لاقو « ناميإلا بعش » يف يقهيبلا

 4 ةيجلاهل تقحوو دكت

 . صلاخلا ّجحلا لضف يف ءاّج ام : كلذ نمو

 نإف « ىلاعت هللا ْْرِح يف ناك هِّتيب نم جاحلا َّجَرَخ اذإ » : لِي هللا لوسر
 َيِضَْي ىَّنح يِقَب ْنِإَو «رهللا ىلع ُهُرِجأ عقو ُهَكْسُن َيِضْقَي ْنأ لبق تام

 « وْجولا كلذ يف ِمَهزِد ٌقافنإو . آت امون نم مدت ام لرفع ٠ ُهَكُ

 . « هللا ليبس يف ٌءاوِس اميف بفلأ َفلأ ٌُلِدْعَي

 َرِفَغ « هِدّيو هناسل نم ّنوملسملا َمِلَّسو هكشت لوضُق نما + هي ٍةياور يفو ٠

 . « َركَأتامو هن نم َمّدقت امه

 . مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم فلَت ٌةالَّصلا : كلذ نمو

 ماقم َفْلَخ ىَلَص ْنَم ّنأ : «افشلا ١ يف ضايع يضاقلا ركذ دقف

 نم ٍةمايقلا ٌموي ٌرِشُحو « َرخأت امو هبنذ نم مّدقت ام هل رِفغ ٠ نيتعكر ميهاربإ
 . "0هيئمألا

 يفو «٠ نآرقلا هدلو لجرلا ميلعتو رشحلا ةروس ٌةءارق : كلذ نمو

 . ريبكتلاو ليلهتلاو حيبسُتلا لضف : كلذ نمو

 ملو « بونذلل ةرّمكملا لاصخلا ١ : هباتك يف ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا اهاور )١(

 . اهل ًاجيرخت اوركذي
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 َمّدقت ام هل َرِفَغ ناي ركر هادي لو اوبل : يور دقف

 (١7 رخأت امو هبنذ نم

 نم َمّدقت ام هل َرِفغ « ٌةَوطَخ َنيعبرأ ًافوُفْكَم داق نم َّنأ » : كلذ نمو
 (") َرَخأت امو بْنَ

 . ملسُملا ٍَةَجاَح يف يعّسلا لضف : كلذ نمو

 ء قجاح يف ملسملا هيخأل ئعّس نم َّنأ ١ : ثيدحلا يف ءاج دقو

 هل بيكو ء رأت امو هبنذ نم َمّدقت ام هل َرْفُغ « َضْفَت مل وأ ُهَل ْثيِضق
 ٌحلصَي هدهاوشب ثيدحلاو « قافنلا نم ٌةءاربو « رانلا نم ٌةءارب : ٍناتءارَب

 . رابتعالل

 : لاق ثيح ِلَي يبنلا نع ٍةحفاصُملا لضف يف ءاج ام : كلذ نمو

 ٍناَيِقَلَي ِنْيَمِلْسُم نيام ةياور يفو - هللا يف ِنْيباَحَتُم ٍنيَدبع ْنِمام ١
 امُهبونذ امُهل َرَفْغُي ىَتَح اقرت رَثْقَي مل الإ ٠ لك يبنلا ىلع ِناِيْلَّصيَو ٍناَحَفاَصَتِيَف

 . "0 َرَخأت امو اهنم ٌمّدقت ام

 . لكألا بقَع دمّحلا لضف يف ءاّج ام : كلذ نمو

 مث ًاماعط َّلَكأ نم » : لاق ِكَي هللا لوسر َّنأ : ثيدحلا يف ءاج دقف

 الو ينم ٍلْوَح ريغ نم ِهيِنَقَّزَرو َماعطلا اذه ينَمَعطأ يذلا هلل ٌدمحلا : لاق

 دمحأ هاور دقو [تلق] هدئاوف يف نابح نبا هاور : رجح نبا مالسإلا خيش لاق )١(

 . ةفلتخم ظافلأب يئاسنلاو

 نيعم نباو دمحأ مامإلا لاقو ٠ بيرغ وهو : هدنم نبا لاق : رجح نبا ظفاحلا لاق ()

 . تاقث هتاور : دواد وبأو

 هظافلا ضعي فالتخاب ىلعي وبأو راّزبلاو دمحأ مامإلا ًاضيأ هاورو نابح نبا هجرخأ (6)

 ملو نابح نبا هقّنو نالجع نب نوميم ريغ حيحصلا لاجر دمحأ لاجرو سنأ نع
 . يمئيهلا هلاق دحأ هفٌّعضي



 27 َرَخأَت امو هبنذ نم َمَّدقت ام ُهَل َرِفَغ « وُ

 . مالسإلا يف ريمعَتلا ٌلضف : كلذ نمو

 نيعبرأ ٌمِلِسملا ٌءرملا َمَلَب اذإ » : لاق لك هللا لوسر َّنأ َيوُر دقف

 ٠ ّصَرَبلاو َماذجلاو ٌنونجلا : ءالبلا نم عاونأ ثالث ُهْنَع هللا َفَرَص « َهََس
 هللا قر ةنس َنْيَمس علب اذإف فيوز هع هللا ففح هع يع َنيْمَح َعَلَب اذإف
 لهأ : ةياور يفو «  ةكئالملا هنبح هتئعأ ةنس نيعبس هَل اذإف « هيلإ ةيانإلا

 ََلَب اذإف ٠ هُئاَْيَس ْثّيِحٌمو هئانّسح ْتَمِْنَأ ُهَتَس نينامث َعّلب اذإف - ٍءامسلا

 يف رهللا ٌريسأ َيّمُسو « َرخأت امو هبنذ نم َمّدقت ام هل هللا رَفَغ ةنس نيِعْست

 . رابتعالل ٌحلصَي ِهقرطب ثيدحلاو  ِهِئَب لهأل َعُفشو « هضْزأ

 نبا ظفاحلا لاق بيرغ نسح ثيدح : لاقو يذمرتلاو هجام نباو دواد وبأ هاور )١(

 2 نسح هدانسإ 2 « برنذلل ةرفكملا لاصخلا » هباتك يف رجح

 صك



 َ 1 أ
 ٍةبوَّتلا باوبأ حتفب ِةَمألا هذهل هللا ٍةمحَر ةَعس

 نتاربا ةهس وم اهل نلاحت هنأ هلهجام < ايلكفو ةثألاهذه ف رتغا نو

 ىلع ثحلاو « اهيف بيغرتلاو ةبوتلا باوبأ حتفب هلضفت ميظعو « هتمحر
 . اهيلإ ةردابملا

 « ٍراهنلا ءيِسم ّبوتيل لبللاب هدب طْسي لجو زع هلل نإ 9 : كو لاق

 نم ندحعلا علطت يس بلا نيش توكل راببتلاب هذي طشتو
 . 2” اهيرغم

 هللا بات « اهيرغم نم ٌسسمشلا َعّلطت نأ لبق بات نم » : هلي لاقو
 , ؟99ع هلع

 وأ ًاماع نوعبرأ ِهِضْرَع ٌةريِسَم ًآَبابل برْغَملا لبق ْنِم َّنِإ » : لك لاقو

 الف ضرألاو تاوامسلا قلخ موي ةبوَّتلل لجو ّزع هللا هحتف َةَنّس نوعبس
 , 596ه ل الا ٌعلطت ىتح

  هلوقب ىلاعتو هئاحبس هاب غلا ٍنسُحو ءاجرلا باب انا حق دقو ٠

 : 2 مكيلع هللا باتل ْمَتْبت مث َءامّسلا مكاياطخ َعّلْبَت ىّتح ْمَت ٌءأطْخَأ ول »

 . يئاسنلاو ملسم هاور )غ3(

 م حيحص نسح ثيدح يذمرتلا لاقو هل ظفللاو يقهيبلاو : يذمرتلا هاور (9)

 .٠ هجام نبأ هاور )0
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 . 200 َنوُباَوَتلا نيئاّطخلا ريخو « ٌءاَطَخ َمَدآ نبا ُّك ١ : لكك هلوقو

 ًابنذ ُتْبَتْذَأ ين ء بر اي : لاقف ًابتذ باصأ ًادبع َّنِإ » : لك هلوقو

 رّمكف « هب ُذُخآِيو بنذلا ُدِفَْي ابر هل ّنأ يدْبَع مللع : هّير هل لاقف يل هرِفْغاف
 رخآ ًابلذ ٍبّنْذَأ مث : لاق امبرو َرَحآ ًابْلَذ باصأ مث هللا ءاش ام ثكم مث ء هل

 َّنأ يدبع ّملَع : هبر لاق . يل ٌهرِفغاَق رخآ ًابنذ تبنذأ ينإ ٠ بر اي : لاقف

 ًابنذ باصأ مث هللا ءاش ام ثكم مث . هل رّمغف « هب ُذُخَأيو َبْنَّذلا دفع ابر ُهل
 ةزفغاف ًابنذ ٌتْبّنْذَأ ينإ ٠ بر اي : لاقف رخآًابنذ ِبّنْذَأ مث : لاق امبرو رخآ

 : هبر لاقف « هب ذخأيو تبنذلا ُرِفَعي ًابر هل َّنأ يدبع ّملَع : هبر لاقف « يل
 , 206 ءاش ام ْلَمعيْلَف يدبعل توَمغ

 رركتملا وفعلا اذه دعب هنأ يأ . « ءاش ام لمعيلف ١ : هلوق ىنعمو

 نع هغعنمي ام ِءايَحلا نم هللا لضفب هدنع لصحيس « ةعباتتملا ةرفغملا كلتو

 اذهو . هتبوتو هرافغتسا ةكربب كلذو « ةيصعملا نع ٌهزجحيو ةفلاخُملا

 اهيلع صرحلاو اهتمزالُم نأو « ةبوتلاو رافغتسالا لضف ىلع ٌلدَي

 : اهنم . ٍةميظع يتاكربو ةريبك تاريخب دبعلا ىلع دوُعت « اهب لاغتشالاو
 هل ليق ول ىتح . تافلاخملاو يصاعملا نع ُهْفِعُي يذلا هللا نم هئايَح ُميِظَع

 يذلا ىنعملا وه اذه . لعفي ال هنإف « يصاعملا نم تئش ام لعفا : ًاضرف

 . كلذ ٌريغ ليقو « يبلق يف عقَو

 ىلعأ ىلإ دبعلا ٌمفرت ةقداصلا ةبوتلا ّنأ : ةّمألا هذه صئاصخ نمو
 ىلع ٌديزَي دق لب « ولعيو ولعيف « لالجلا بتارم عفرأو « لامكلا تاجرد

 . تادهاجُملاَو لامعألا بابرأ نم ريثك

 تثتأ ةنيهج نم ةأرما نأ : هنع هللا يضر نيصخ نب نارمع نع

 )١( مكاحلاو هجام نباو يذمرتلا هاور .

  6ملسمو يراخبلا هاور :
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 ًاًدح ُتْبَصَأ ءرهللا لوسر اي : تلاقف « انْزلا نم ىلْبَحُح يهو هِي هللا لوسر

 ْتَعْضَو اذإف « اهيلإ ْنسْحَأ : لاقف اهّيِلَو لَك هللا يبن اعدف ٠ ّيَلع ُهْمقأَ

 اهب َرمأ مث « اهُبايث اهيلع ْتَّدشف كي هللا بن اهب َرمأف « لَعَمف ٠ . اهب ينّتأَ
 دقو هللا لوسر اي اهيلع يَلَصَت : رمُع هل لاقف « اهيلع ْئَلَص مث « تمجُرف

 ةنيدملا لهأ نم َنيعبس نيب ْتَمْسُق ول ةبوت ثبات دقل : لاق ؟ْتَنَز

 ( ؟لجو زع هلل اهسفنب ْتَداَج نأ نم لضفأ ٌتذجو لهو « مُهْنَعِسَوَل

 ةكئالملا ىلاعت هللا 'يسْنَأ ء بات اذإ دبعلا َّنأ : ةّمألا هذه ايام نمو
 هللا ائقلي ىتح « كلذ هّراثآو هحراوج ئسنأو « هتونذ هتاتّيس نوٌصْخُي نيذلا

 . ©« بنذب هللا نم ٌدهاش هيلع سيلو ةمايقلا َموي ىلاعت

 . 0« هل َيْنَذ ال نمك ٠ ٍبّنذلا نم ُبئاتلا ١ : ثيدحلا يف ءاج دقو

 نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءاجو . 46 ةبوت « مدنلا درجُم نإ لب ١
 هل رَفَغ الإ ٠ بنذ ىلع ةمادن ٍدبع نم هللا ملَع ام ١ : لاق هنأ ِِكو هللا لوسر
 . 90« هنم هَرِفْغَتْسي نأ لبق

 مدع يف ةييغرتلاو ةبوثلا لوعب , ةّمألا هذه ىلاعتو هناحبس هللا رّشُي دقو
 نذل ىداَبي لق» : لاقف ةامشلا براق ىل لما وفاعل 0

 0 اعيِج بودل فمي هَمأَو 00 متي نو أطنان َكعأوُ

 . [0* : رمزلا] 2
 ل

 - . 5 4 ٠
 اورفغتستو اوبِنَذَت مل ول 6 هديب يسفن يذلاو » : ثيدحلا ىف لاقو

 )١( ملسم هاور .

 . يناهبصألا هاور ثيدح يف كلذ ءاج (؟)

 يناربطلاو هجام نبا هاور ()

 . ؟ هحيحص » يف نابح نبا هاور 2

 . مكاحلا هاور (5)



 2 ةهييهإا م 2 2 3 0 ,. .٠

 نورِفغتسيف نوينذُي موقب ءاجلو مكي هللا بهذل
 1 #1١ مهل ٌرِفَعيِف « هللا

 : لاقف حَّرفلا ٌّدشأ هدبع ةبوتب ٌحرفَي لجو زع ىلوملا َّنأ لكك ربخأو

 ينْرُكَذي ُتيح همم انأو « يب يدبع ٌنظ دنع انأ » : لجو رع هللا لاق

 لإ قت نمو « اللاب لاض دي مكدحأ نب هدبع وتب لأهل

 ٌّلَبقأ اذإو « ًاعاب هيلإ َت َتْبَرَقت ًاعارذ ىلإ بّقت نمو ًاعارذ هيلإ تك ار

 6 وم هيلإ تبق يمي لإ

 يشملاو عابلاو عارذلاو ربشلاب هيلإ راشملا برقتلا اذه َّنأ ٌمولعمَو

 ىلع ليلّدلاو ؛ يرشبلا نهذلا يف ةرّوصتُملا هِيقيقَح ةيقَح ىلع سيل «٠ ةلورهلاو

 اذه لّقن نأ دعب هلكت ىبنلا نأ وهو « رخآلا كيندال اا : كلذ

 ئلعأ هللاو ٠ ّلجأو ئلغأ هللاو . ٌّلَجَأو ىلغأ هللاو » : لاق ثيدحلا

0 

 ةقيقح َّنأ ىلع ٍناهرُب ب مظعأَو ٠ ليل ٌربكأ « لجأو ئلعأ هللاو » : هلوقف

 8 ًاعطق ٍةدارُم ريغ « نهذلا ىلإ ةردابتملا ظفللا

 امم ّدشأ ٌحرفيَو هدبع ةبوتب ئئضرَي ىلاعت هللا نأ : ثيدحلا ىنعمو

 اهيلعو اهدجو مث « ةعطقنم ءارحصب هتقاّن هيلع تعاَض ّلجَر ٌحرفيو ئضرَي

 . توملا ىلإ هعم ملستسا ًأسأي اهنم سئي دق ناكو « هعاتمو هبارشو هماعط

 مهَّللا :١ مهلا لا ا هلوقب لجرلا اذه حرف ةّدش في رّوصيَو

 46 حرفلا ٍةَّدِش ْنِم أطخأ ٠ كّير انأو يدبع تنأ

 لَك يبنلا تأ هنأ دودمملا نط ليوط يبأ نع ثيدحلا يف ءاجو

 . هريغو ملسم هاور )000(

 . هوحنب يراخبلاو هل ظفللاو ملسم هاور قفز

 . نسح دانسإب يناربطلاو دمحأ هاور رف



 مل كلذ يف وهو ًائيش اهنم كتي ملو اهَّلك بونذلا َلمع ْنَم تيأَرأ ١ : لاقف

 ؟َتْمَّلسَأ لهف : لاق ؟ةبوت ْنم ٌكلذل لهف « اهانأ الإ ةجاد الو ةّجاح ُةدْي
 ٌلعفت : لاق . هللا لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهْشأَف «انأ امأ : لاق

 : لاق . ّنُهَّلك تاريخ كل هللا َنُهَلعجيف ٠ تائيّسلا ُكْدنتو تاريخلا
 ىتح ُدّبكُي لاز امف . ُربكأ هللا : لاق . معن : لاق ؟يتارَجبقو يتارّدَغو
 . 2300 ئراوت

 )١( يناربطلاو رازبلا هاور .

 ةريبكلا ةجاحلاو ةريغصلا ةجاحلا يأ ةجاد الو ةجاح كرتي ملو : هلوق ىنعمو .

 تنخو دهعلا اهيف تضقن يتلا ةميمذلا يلاعفأ يأ : يتاردغ ىنعمو .

 تاقبوملا يلعفو يصاعملا يباكترا : يتارجف ىنعمو .

 نيرظانلا نيعأ نع ىفتخا يأ : ىراوت ىتح : ىنعمو .

 ا



 1 ا
 هللا ةيشخ نم ءاكبلا لضف

 نم ءاكُبلا لضف يف ءاّجام : ةيدمحملا ةمألا هله قرع نمو

 نيذلا ةعبشلا نم وه هلل يشع نم يكابلا نأ 8 ربعأ دقو « هلل ةيش

 . ةمايقلا موي بّذَعُي ال هنأو « هّلظ لإ َّلِظ ال موي ِهَّلِظ يف ىلاعت هللا مِهّلظُي

 : لوقي ِهك هللا لوسر ٌثتعمس : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 يف ُسّرحت ثتاب نيِعَو « هللا ةيشخ نم ثكب ُنيَع : ٌرانلا امهسمت ال ٍنانيع
 . ؟1)«رشلا ليبس

 ْجِلَي ال » : لك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 عمتجي الو ٠ عْرَّضلا يف ُنَّبَللا ّدوعي ىَّنح « هللا ةيشخ نم ئكي ٌلجر رانلا
 . 2"”« منهج ناخدو هللا ليبس يف ٌرابُع

 ِثيِرَمْل اذه َنفُ 8 : تلزن امل : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 ىتح ةَفّصلا باحصأ كب [1:-05 : مجنلا] 4 نوب الو َنْكَسْصَتَو «إ) َنوبَجَعَت

 ئكُب ٠ مهَّسِح لكي هللا لوسر عمس املف « مهدودخ ىلع مهعومد ترج

 ةرهاس ةظقي اهليل لوط تّلظ يأ « هللا ليبس يف سرحت » : هلوقو .يذمرتلا هاور )١(
 . اهشويج نماكم ظفحتو بثك ىلع ءادعألا شويج بقرت

 ناخخدو هللا ليبس يف رابغ عمتجي الو ١ ىنعمو .مكاحلاو يئاسنلاو يذمرتلا هاور (5)
 رانلا ناخد مشي ال دهاجو كزاعملا رضحو « هللا ليبس يف دهاج نم نأ يأ « منهج

 . ًادبأ
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 نهب نكد نم راثلا علت داك هللا لوسر لاقف هئاكبب انيكبف 2 مهعم

 هللا ءاَجل اوُبْنَذَت ْمَل ْوَلَو « ةَيِصعم ىلع ٌدِصُم م َةّنَجلا ُلْخْدَي الو ثا َةَيشَح

 . 230 مهل ُرِفَْيف « َنوُبْيذُيموقب
 ةيكاب ٍنيَع لك : لكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 يف ترهس ٌنيَعو ٠ هللا مراحم نع ْتَّضَع ٌنيع لإ , ةمايقلا ٌموي

 زع هللا ةيشخ نم بابّذلا سأر ّلثم اهنم جرح ٌنيعَو «رهللا ليبس
0000-5 

 ٌنيع ْتَقَرْوَرْغا ام ١ : كي هللا لوسر لاق : لاق راسي نب ملسُم نع

 ل را ٌرئاس هللا مرح الإ « اهئامب
 نما ذم أ يف كب آايكاب نأ ولو « ٌهَّلِذ الو ِدَنَق ةْجولا كلذ ٌقَمريف « اهٌدَح

 هب قل هنإف ةعمشلا لإ « نازيمو كادقم هل الإ ءيَش نم امو « اوُمحْررمألا

 "6 ٍران نم ٌراحبر

 يه « هللا نم فوخلا ببسب ُنوكت يتلا عومُدلا كلت َّنأ لت انربخأ دقو

 ْنِم «مثلا ىلإ ٌبحأ ٌءيش سيل ٠ : لاقف ؛ ىلاعتو هناحبص هللا ىلإ ُبحأ

 يف ٌقارْهَت مد ةرطقو ءرهللا ِةَيْشَح ْنِم عوُمُد رق  ِنْيَرْئأو ِنْيَتَرطَ
 نم ٍةضيرق يف ٌدَّنأو «هللا ليبس يف اثأف : نارّثألا اًمأو « هللا ليبس

 . 7*2« لجو رع للا ضئارف

 1 يقهيبلا هاور )00

 . يناهبصألا هاور (؟)

 . دعاص ناخد : «رتق » هلوقو . ةدشب ىطغي يأ : « قهري » هلوق . يقهيبلا هاور 00

 : نسح ثيدح لاقو يذمرتلا هاور 0

 ك5



 هيف ِءاجّرلا ُميِظعَو هللاب ّنّظلا نسحُ ُلضف

 ٍباوُنلا نم اهل ىلاعت هللا ةلعج ام : ةيدمحملا ةّمألا هذه لئاضق نمو
 . هلضف يف ءاجرلا ميظعَو « هب ّنظلا نسُح ىلع ريبكلا رجألاو ميظعلا

 َكَّنِإ «ّمدآ نبا اي# : لوقي ىلاعت هللا َّنأ : يسدقلا ثيدحلا يف ءاج

 ول « ّمدآ نبا اي «٠ « يلابأ الو َكنم ناك ام ئلع كل ترم يتّتوجرو يتوعد ام
 يتتينأ ول ؛ ا ل

 , 237 «ةرفغم اهب َكنبَتَأل « ًائيش يب ُك رشت ال ينتيقل مث اياطَخ ضزألا ٍبارُقب

 . "” ةدابعلا ٍنْسُح نم « ٌّنظلا َنْسُخ َّنأ » : ءاجو

 نزع كيال يف راج تالا د كرفلا دنع قا: هاب ىلا نحر

 . "7 لجو زع هللاب ّنظلا ٌنِسْحُي وهو لإ ٠ . مكّذحأ ٌنتومَي ال » : لي يبنلا

 ؟كّدجت فيك ١ : لاقف توملا يف وهو ٌباش ىلع لكك يبنلا لخدو

 : كي هللا لوسر لاقف « يبونذ ٌفاخأ ينإو ٠ هللا لوسر اي هللا وجرأ : لاق

 . وُجْرَي ام هللا ءاطعأ الإ ٠ نِطوملا اذه لثم يف ٍدبَع بلَق يف ناعمتجي ال
 . 7*2« ٌفاخي امم ُهَنَّمأو

 )١( اهألم براقي ام يأ ؛« ضرألا بارق » : هلوقو .يذمرتلا هاور .

 نابح نباو .دواد وبأ هاور قفرف] .

 . ملسم هاور ()
 . ايندلا يبأ نباو هجام نباو .يذمرتلا هاور (4)
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 تيقلف « دوسألا نب ديزيل ًادئاع ٌتجرُخ : لاق رضّنلا يبأ ناّيَح نعو

 طسب « ةلئاو ىأر املف . هيلع انلخدف « هتدايع ديرُي وهو عقسألا نب ةلئاو

 ةلثاو ئمكب ُديرَي ذخأف ٠ سلج ىتح ٌةلثاو لبقأف ٠ هيلإ ريشُي لعجو هدي

 رطاورهللاب ينظ : لاق ؟هللاب ٌكنظ فيك : ةلثاو هل لاقف . ههجو ىلع امهلعجف

 ّلج هللا لاق » : لوقي ِعكب هللا لوسر ٌتعمس ىننإف « ِشِبأف : لاق . ٌرسَح

 . 23« هلق اّرش ٌنظ نإو « هلف ًاريخ ّنَظ نإ « يب يدبع ٌرَظ َدْيع انأ : العو

 ّيف ٌهنظَي ام هل قّقحأ : يأ « ©« يب يدبع نظ دنع انأ » : هلوق ىنعمو

 . هتوعد ةباجإو « هتئيطخ ةرفغمو هتعجر لوبق نم
 « هّبرب هنظ نس هيف لّمَك اذإ الإ كلذ هل لّصحَي ال دبعلا َّنأ ٌمولعمَو

 لابقإلا قدص نم كلذ بسانُي ام هنم لصح « هّيرب هنظ نسحُح َلُمَك اذإف

 اذهف « ريخلا باوبأ قرطَو « ءاعدلاو رافغتسالا ةرثكو « ةبوتلا ةحصو

 هدنع نوكي ال فيك ؟ هنم كلذ لصح اذإو « نظلا نسُح تارمث نم ٌهلك

 ؟هءاجرَو هَّنظ ققحُي ال فيكو ؟ُةالوَم

 ٠ هريغ َهلإ ال يذلاو » : هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع لاق

 . ©”: هدي يف ٌريخلا َّنأل كلذو « ُهَّنَظ ٌءاطعأ الإ , ّنظلارهللاب دبع ٌُنسحُي ال

 زع هللا َرَمأ » : لك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 هللاو امأ : لاقف َتّقلا اهِيّمش ىلع فّقو املف « رانلا ىلإ ٍدبعب لجو
 ٍنْسُح دنع انأ هوُدُر : لجو زع هللا لاقف ٠ ٌّنَسَحَل كب يّنظ ناك نإ « بر اي
 . "76 يب يدبع ّنظ

 . يقهيبلاو « هحيحص ١ يف نابح نباو دمحأ هاور 212

 يئاربطلا هاور (؟)
 . يقهيبلا هاور 2

 ا



 ةنتفلا ٍنامَّر يف َنيِلِماَعلا باوث ؛ ةَفعاَضُم

 هباوث ٌفعاضتي حلاصلا لمعلا ّنأ : ةيدمحملا َةَنألا هذه فرش نمو

 ًالجر نيسمخ رجأ هل « ةنتفلا نمز يف لماعلا ّنِإ ىتح « نامزلا داسف دنع
 . هلمع لثم َنولمعي

 اًحش َتيأر اذإ ىتح ركنملا نع اوُهَتْناو ففورعملاب اورمَتْنا » : ِِلي لاق
 كيسفنب ٌكيلعف ٠ هيَأَرِب يأر يذ ّلك ّباجعإو ٌةَرَئْؤُم ايندو ًاعَبُّم ىئوهو ًاعاطُم

 ضبقلا لثم ٌّنهيف بف ٌُربصلا «٠ ٍربَّصلا ّمايأ مكيارو نم َّنإف « ماعلا كنع ْعَدو

 110 ليي ردي دراي ار نيم رجا لم نوب نئاسلل ريل نع
 ؟مهنم وأ انِم الجر نيسمخ رجأ « هللا لوسر اي : ليق :  ةياور يفو

 . "' مكنم نيسمخ ُرجأ : لاق

 : يأ« تينحلا ١ ربصلا مابأ معلارو نم نإن 1 1:تينجتلا يف ةلوقو

 ىلع ضبّقلا لثم قرحمو رم ٌبعَص يصاعملا نع سفنلا حامج حبك نأ
 َقاّسْقلا ةبحُص بنتجاو هللا ىقتآ نمل ًاباوث كلذ يف ّنكلو « رانلا
 لق رداع تف ع | 0 ةيطعل ةباحلال راوتقالاو

 ِباوَّنلا يف يواست « ةنتفلا نمز يف ةدابعلا نأ » : ِلي هنع ءاجو

 . ©« هيلإ ًةرجهلا

 )١( ةدايزب دواد وبأو يذمرتلاو هجام نياهاور .

  (2دواد وبأ هاور .

 .٠ ملسم هاور فرق
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 رباَّصلا ريقُقلاَو ركاّشلا ئِنَعلا لضَف

 ديشلا لمعي :بارللاو نعمل 31 ةيدشخملا اةنألا هذه كاك اونو
 ىلإ هناسحإو يخّسلا هقافنإبف : ئنغلا اًَمأف « رباصلا ريقفلاو ركاشلا

 ليبس ىف لذبتو © اذه نيد دشيو: + اذه سك هدو اذه رزقت“ دئاوغإ

 . نيدهاجملا ةدعاسُمَو نيّدلا ةرصْنَو مالسإلا

 نم هدنع رشلا يعاود روت عم « هاضِرَو هتعانقَو هربصبق : ريقفلا امأو
 نم تامرحملا باكتراو « قلقلاو ضارتعالاو عمّطلاو ٍدسَحلاو دقحلا

 لمتحيّو « كلذ ريغو لطابلاب سانلا لاومأ لكأو عادخلاو ابرلاو ةقرّسلا
 حلفُي مل هنكلو « لوحُفلا ّسفانو َلوُصُولا لواحَو ايندلا ٌباوبأ قرط هنأ

 نم مكف . سوسحملا قطانلا عقاولا نم دهاشملا وه امك « حجنَي ملو

 يف مهركف اوبعتأو مهعسو اولذب « بابسألاب ٍذخألا يف اورّضَقُي مل ءارقُفلا
 انديس مهرّشَب ِءالّْؤهف . لالا ِءوُسَو لشفلاب اوؤابف « لايتحالا
 . مهنع بهذ ام مهل ٌعمجتَو « مهتاف ام مهضّوعت تاراشبب لي هللا لوسر

 نم ٌمّركأ ىلاعت هللا َّنأل « ةرخآلا ريخب ايندلا يف رسكنملا مهرطاح ُربجتَو

 . نيترم مِهَّسِعَتُيَو ٠ نيتراسَخ مهيلع عمجي نأ

 . 23" ًءارقفلا اهلهأ ٌرثكأ ٌثيأرف ٍةنجلا يف ُتْعلَطا » : هلكت لوقي كلذلو

 )١( دمحأ هاور .
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 لَك هللا لوسر نع امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو
 ؟ّلجو ّْزع هللا قلخ ْنِم ةنجلا ُلُخدي ْنَم َلَوُأ نورت له ١» : لاق هنأ
 مهب ُدَسُت نيذلا نورجاهملا ءارقُفلا : لاق . ٌجلعأ هُّلوسرو هللا : اولاق
 هردص يف ع او مهّدحأ توميو . ةراكَملا مهب ارق «ٌدروْعُتلا

 مهوثثا : هيكئالم نم ُءاشي نمل لجو رع هللا لوقيف . ًءاضق اهل ٌيطتسُي ال
 نم كُئريببو كقامس ُاَكُس نحن انبر : ةكئالملا لوقتف ٠ مهوب
 اداب اوناك مهنإ : لاق !؟مهيلع مّلسنف ءالؤه َيِتَت نأ انرمأتفأ ٠ كقلخ

 . ةراكملا مهب ئق ىّقّتتو ٌُروغُتلا مهب ُدَسُنو « ًائيش يب نوكرشي الو يننوُدبعي

 مهيتأتف : لاق . ًءاضق اهل عيطتسي ال هردص يف هتجاحو مهدحأ توميو

 امب مكيلع ٌمالس « باب لك نم مهيلع نولخديف ٠ كلذ دنع ةكئالملا
 ك7, « ٍرادلا ِْبْفُع َمُمِيف متّبص

 يضوح َّنإ ١ : كب هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نابوّت نع
 جلنلا نم ًاضايب ٌّدَشأ هٌؤاَم , موجنلا دع هُباوُكأ « َناّمع ىلإ َنْدَع نيب ام

 نلف نيرعتاهملا فارقف هلع اكورد سانلا ٌرثكأو « لسعلا نم للحأو

 نيذلا « بايثلا ُسْنُد . سؤّؤرلا ثْعش : لاق ءانل مُهْفِص « هللا لوسر اي
 الو مهيلع ام نوطُْي نيذلا « دّدُّسلا مهل حّتْفت الو ٍتامّكتتملا نوحكتي ال
 . ")6 مهل ام نوطعُي

 )١( نابح نباو رازبلاو دمحأ هاور .

 ًاتوصحو « ءادعألا تامجه دصل ةضرع اونوكي يأ « روغثلا مهب دست » : هلوق

 راجفلا رافكلا موصخلا درل ةعينم ةيوق .

 هوحنب يذمرتلاو هجام نباو يناربطلا هاور (؟) .

 ةدّبلتم ةرّيغتم مهسوؤر يأ « سوؤرلا ثعش » : هلوق .

 ةرذق ةيلاب مهسبالم يأ ؛ بايثلا سند » : هلوق .
 هللا ىوقت ىلع ندعاسي ال يتاللا ةفرتملا تاديسلا يأ ؛« تامعنتملا » : هل -

 53و ء



 : لاق َِِي يبنلا نع امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نعو
 : مهل لاقيف : لاق ؟ة ألا هذه ُءارقف نيأ : لاقيف ةمايقلا موي نوعمتجي ١

 ًااطلسلاو لاومألا َتيْلوو ءاانْزبّصف ايما اني : نولوقيف ؟متلمع اذام

 لبق َدَّنَجلا َنوُلُخ ديف : لاق « متقفدص : العو لج هللا لوقيف « اًنريغ

 نيأف : اولاق « ٍناطلسلاو لاومألا يوذ ىلع باسحلا ٌةّدِش ئقبيو « سانلا

 ٌمامغلا مهيلع لّلَظيو « ٍرون نم ٌيِسارَك مهل ٌمضوُي : لاق ؟ذئموي نونمؤملا

 . 7'2« راهن نم ٍةعاس نم نينمؤملا ىلع ٌرصقأ ٌمويلا كلذ نوكي

 ًءارقف َّنِإ :  لاق لكي يبنلا نع هنع هللا يضر رماع نب ديعس نعو

 « باسحلل اوفِق : مهل لاقيف « ٌمامحلا ٌفزت امك نوُقزي نيملسملا

 قّدص : لجو ّزع هللا لوقيف ٠ ُبّساحُن ًائيش انكرت ام هللاو : نولوقيف

 . 2" ًاماع َنيعبسب سانلا ّلبق ةّنجلا نوُلُخديف « يدبع

 8ك هللا لوسر دنع تنك ١ : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع

 ء سمشلا ٍرونك مهّرون ٍةمايقلا َموي ٌموق يتأي : لاقف ٌُسمشلا تعلطف ًاموي
 ءٌريثك ٌريخ مكلو ءال لاق ؟ل1:لوسر اي مخ نحن : ركب وبأ لاق

 كلو يضرألا ٍراطقأ نم نورّشْحُي نيذلا نورجاهملا ُءارقفلا مهنكلو

 . ثيدحلا

 لكك هللا لوسر ٌتعمس : لاق هئع هللا يضر بْهَو نب ةثراح نعو

 سانلا قوقحو بجاولا نودؤي يأ « خلإ ددسلا مهل حتفت الو ١ : هلوق ىنعمو --

 ىلع مهفوكعلو مهحماستل اهيف سانلا عمطي مهلاومأو ةموضهم مهقوقحو ةلماك

 . ةدايعلا

 )١( نابح نباو يناربطلا هاور .

 . نابح نباو يناربطلا هاور (؟)

 يناربطلاو دمحأ هاور (7)

"6 



 ْمِسْقُي ول ء يفْعْضَتْسُم يفيعض ؟ةّنجلا لهأب مكربخأ الأ ١ : لوقي
 "ا 1 ريتشيم او راق نا اانا لأ كرش د هدبأل هللا ىلع

 21120000 و ىنغلا ةقيقح كَ نْيَب دقو

 . هللا لوسر اي معن : تلق ؟ئنِغلا وه لاملا ًةرثك ئرّتأ « ٌرذ ابأ ايد

 امّنِإ : لاق « هللا لوسر اي معن : تلق ؟ُدقفلا وه املا َةّلِق ىرتق : لاق
 . ثيدحلا « بلقلا ُرَقف ٌرقفلاو , بلقلا ئنغ ئنِغلا

 ىّلص اذإ ناك ِهكك هللا لوسر َّنأ » : هنع هللا يضر ديبع نب ةلاضف نع
 باحصأ مهو « ٍةصاصّخلا نم ةالصلا يف مهتّماق نم ٌلاجر ٌوْخي « سانلاب
 له ىَلَص اذإف . َنْوُناَجَم وأ ٌنيِناِجَم ءالؤه : ٌبارعألا ّلوقي ىتح « ِةَّفّصلا

 ةقاق اودادزت ْنأ ْمَتِبَبْخأل . هللا دنع مكل ام نوملعت ول : لاقف مهيلإ فرصنا
 1 000 ةجاحو

 )١( نابح نباو يئاسنلا هاور .

 نابح نباو يذمرتلا هاور فز .
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 ةرخآلا ىلع ٍلابقإلاو اينّدلا ىف ٍدهُزلا لصق

 هللا ةعاط ىلع نيلبقُملا كلي هب رّشب ام : ةّنألا هذه لضف نمو

 « هتمحرو هترفغم ىلإ نيعراسملا « هتنج بلطو هاضر يف نيرّمُْشُمْلا

 لمّشلا عمجو ئنعلاب مهرَّشب « ايندلا نع نيضرعملا « ةرخآلا يف نيبغارلا

 , مهل ايندلا ريخستو مهرمأ ريسيتو « مهل مهتّدومو سانلا ةّبحمو

 . مهل هللا ةيافكو

 كبلق ألمأ يتدابعل ْغَمَت  َمدآ َنبا اي ١ : يسدقلا ثيدحلا يف ءاَج

 « ًارقف كبلق الأ ينم ْدِعاَبَت ال « َمدآ َنبا اي . ًاقزر كيدي الئأو « ننف
00 

 تناك ْنَم هنإف ٠ « متغطتسا ام ايندلا مومُم نم اوغّفت : لكي هلوقبو

 0 ل

 امو « هبلق يف ٌةانِغ لعجو ُهّرومأ هل ّلجو ّزع هللا عمج « هّمه ربكأ ٌةرخآلا

 هيلإ ٌدِفَت نينمؤملا ّبولق هللا لعج آلإ « لجو ّزع هللا ىلإ هبلقب ٌدبع َلبقأ

 )١( مكاحلا هاور .
 ةعسو ءاخرو ةطسبو ةعانق يأ « ىنغ كبلق أالمأ » : هلوق .

 كيلع طلسأو ةدئاف الب ةريثك كلامعأ لعجأ يأ « ًالغش كيدي أالمأ » : هلوقو

 اهعشجب كرخست ايندلا .

 اا



 . 6''2 َعَرْسأ ريخ ّلكب هيلإ لجو رع هللا ناكو « ةمحرلاو ُدٌولاب
 ٌةرْقف ٌلَعَجو ُهَرْمأ ِهْيلَع هللا َقَيَف « ُهَنْي اينُدلا تناك نم » : لك هلوقبو

 : هنن ةرخآلا تناك نمو 6 هل بك ام ّآلإ ايندلا ني هقأي ْمَّلَو « و 2 هئئبَع هئنيع نيب

 1": ًمفاويعو ناو هلق ين ةنف لو أ لهل عج

 كرت ىلع سانلا كح ثيداحألا هذه نم دارملا سيل ؛ ملعأو

 0 0 بس

 ماد ام ٌةداَبِع « مالسإلا رابتعا يف ايندلا بلط يف يعسلاو لمعلا َّنِإ لب
 . هناوخإ ٌعفنيَو ء هلامو هلهأو هسفن هب ظفحَي هنأ

 ًالابقإ ايندلا ىلع نيلبقملا ٌمَّذ وه رئاصبلا يوذ دنع دبتعملا ٌدوصقملاو

 ّرعَي ىتح مهدنع مظعتُف مهبولق نم نكمتت ُثيحب « ةرخآلا نع مهعطقي
 مهعطقت ىتح « مهغارف مهيلع ألمتو . اهجارخإ مهملؤيو « اهقافنإ مهيلع

 . ةّينيعلا ضئارفلاو ةيصخشلا تابجاولا مهأ نع

 ربكأ ايندلا تناك نم هنإف ١ : ةقباسلا ثيداحألا ىف هلوق ىنعم اذهو

 تناك نمو » : : هلوق هلباقُيَو . هّذُك نم وجري ام ةياهن أ 2 ( همه

 ايندلا نم ءيشب لغتشا نم َّنأ َنيبيل - ُهّمَه همه : لقي ملو « هّمَم ربكأ ةرخآلا

 3 ةّمذملا نع ٌجراخ ٌدومحَم هلمعف « ةدومحملا دصاقملل

 « بابلا اذه يف ةدراولا ثيداحألا ٍظافلأ عيمج لمحت اذه ىلعو
 ل عم رالف يالا هلا ردع نك هع دارا ب 0
 نيب رق هللا لعج « هّمَه ايْنُذلا تناك نمو « ةّمْغار يهو اينآذلا هتتأ 5 ول

 , 1936 لرثق ٌدُق ام الإ ايندلا نم ِهِتأَي ملو ِهّلْمَّش هيلع َقّوْفو هَيئَِع

 )١( يف يناربطلا هاور ١ يف يقهيبلاو « طسوألا و « ريبكلا ١ دهزلا « .

  (0يناربطلاو هجام نبا هاور ,

  02يذمرتلا هاور .

4 



 ٌعمجو ئعس امهم هنأ : يأ « هينيع نيب هرقف هللا ّلعج » : هلوق ىنعمو

 ئري ال هنإف « بعتَو ايندلا يف دهتجا امهمو « ًاريقف الإ هسفن ئرَي ال هنإف
 . ًاجاتحُم لاّر ال هنأ ُئرَي هنإف . ّدكَو رِهَّس امهمو اشتم لا هيف

 1 را نتاع دلاو رقخلا اخ ياحلو ريع ش1 ليوم

 لب © ةياغ هل َتبشت َتبغت الو « ٌبلَق هل ّنئمطي الو « يسفَت هل أدهت الو « ٌّلاَب

 ةدئافي هذه هاين5 نم وه ٌديفتسي ال هنأ ىتح رامحلاك ايندلا هذه يف يرجي

 . ةرخآلاو ايندلا رست دق نوكي اذهبو « هنيع هل ٌرقتو هسفن هيلع ٌعمجَت

 خد

59 



 ايالبلا ىلع رِبّصلا ّلضَف

 ٍلضَملا نم اهل ىلاعت هللا هلعج ام : اهفرشو ةَمألا هذه لئاضف نمو
 . ربّصلا ىلع باوُنلاو

 : عِْلع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يرعشألا كلام يبأ نع

 ةمحلاو را ًناحبسو « دايما ًالئَترف ٌدمحلاو « ٍناميإلا ُرْطَش ُرْوهّلا ١

 ةَقَدّصلاَو عون ٌةالّصلاو « ضرألاو ِءامسلا نيب ام المت وأ نآلمت رلل

 ؤدخت :نماتلا لك لغو كل ةكشن نارقلاو < ةاينخ ةيقلاو' + ناهز
 ا اهقيؤُم وأ « اهَقِتْعُمَف هَّسفن ٌعِئابف

 ع

 ِرّشلا يف ٌُبوبحملا ٌُرِبّصلا : ٌءانعَم : يوونلا لاق : يمقلعلا لاق
 ىلع ًاضيأ ربصلاو « هتيصعم نع ربصلاو هللا ةعاط ىلع ربصلا وهو
 ٌلازي ال ٌبوبحملا ربصلا َّنأ : دارملاو . ايندلا يف هراكملا عاونأو تابئانلا
 . باوصلا ىلع ًاًرمتسم ًايدتهم ًائيضتسم ُهبحاَص

 . ةْنِّسلاو باتكلا ىلع تابثلا وه ٌربّصلا : صاّوخلا ميهاربإ لاق

 ىلع ضرتعَي ال نأ ربصلا ةقيقح : قاقَّدلا يلع وبأ ذاتسألا لاقو

 . ربصلا يفانُي الف . ئوكشلا جو ىلعاأل هالبلا ٌراهظإ امأن . رودقملا

 1 ملسم هاور 0غ(

 لك



 ْقَأ + لاق هنأ عم [44 : ص] 8 ًارَِص ُهَنَدَجَو نإ 8 : بويأ يف ىلاعت لاق

 . [4» : ءايبنألا] # دل قدم 2

 « هب ٌتلمعو هتولت نإ هب ٌعفتنت : يأ « كل ٌةَّجح نآرقلاو ١ : ىنعمو

 . هنع تضرعأ نإ ؛« كيلع وأ

 . ديرُي ام وحن جوتي : يأ « ودغي سانلا لك » : ىنعمو

 . اهكلهم وأ رانلا نم اهٌدِعِبمف : يأ « اهقبوم وأ اهقتعمف » : هلوقو

 اهعيبي نم مهنمف « هسفنب ىعسي ٍناسنإ َلُك َّنأ : ٌةانعم : يمقلعلا لاق

 ؟كلذ دعب سانلا ٌلاح ام : ليق هنأك  اهكلهُي يأ  اهقبويف امهعابتاب

 . اذكو اذك سانلا لك : بيجأف

 . نينمآلا نيدتهملا نم رباصلا َّنأ لكك ربخأ دقو

 . َرَمْغتْساَف مَلَظو . َرّبَصف َيلتناو « ٌركّشف َرَكّسف َيِطْعَأ ْنَم ١ : : هِكَو يبنلا لاق

 ْمُهَل كئلوأ : لاق ؟ُهَل ام هللا لوسر اي : أولاقف . 00 َرَمْعف مِلَظو

 ١7 نوُدَتْهُم مهو ّنمألا

 . ©"! ِمِلْسُمْلا ْلَوْعِم ُرْبَّصلا ٠ : لكك يبنلا لاق جملا ُباَب وه ٌربصلاو

0 

 ها

 . يناربطلا هاور 000

 ةلازإ يف هب ني نيعتسيو هيلع دمتعي يذلا يأ : « ملسملا لوعم » : هلوقو . نيزر هاور عرف

 . ةمومه

14 



 وُعْدَي وأ « لجو ٌرعرهللا ريغب ِءالبلا نم ٌةَباصأ اَم ُلِزْنُي ْمَل ام ًاروُهطو َةَراّمَك
 , 200« هِفْشَك يفرهللا ٌريغ

 ةّرق بسحب انم دحاولا ىلع ءالبلا ةدش نأ : ةّمألا هذه لئاضف نمو

 . نيّدلا

 يأ : لي هللا لوسر لئُّس ١ : لاق دعس نع هيبأ نع بّيسملا نبا نع
 ىلع ُسانلا ئلَتْبُي « ٌلئمألاف ُلَتْمأْلا مث ٌءايبنألا : لاق ؟ءالب ٌدشأ سانلا
 فلض هيو كمَط نمو: هؤالب دنا هلو نكت ْنَمَف ديد بسح

 هيلع ام سانلا يِف َيِشْمَي ئتح البلا ُهُبْيِصِيل َلُجَولا نإو « هؤالب

 0 ةَكيطَح

 هعم ّبمتي ام « باوثلا نم ءالبلا لهأ ّقح ىف ءاج دقف : ةرخآلا ىف اّمأ
 . ًاسامغنأ ءالبلا يف اوسمغنأ ول نأ ةيفاعلا لهأ

 موي ٍديهشلاب ىؤُي : لاق و يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع
 ىَتْؤُي مث « ٍباَسِحْلِل ُبَصْنِي ُبَصْنِيف ٍقّدَصَتُملاِب َنْؤُي مث ٠ باسحلل ُفقوُيَق ٍةمايقلا
 مهيلع ُبَصِيف « ٌناَرْيِد د مهل ُبَصْني الو نايم مهل ُّبَصْني الف ءالبلا فأي
 ْمُهَداَسْجَأ نأ فقاوملا يف َنْوَئَمَتَيل ةّيفاعلا َّلْهأ نإ ىَنَح « اَبَص ُرِجألا

 . 20« هللا باوُت ٍنْسُح ْنِم ضيراَقمْلاِب ْتْضِرُق

 ِهيْلسُيَو هبلق ٌنئمطَي امب ئلتبملا نمؤملا ىلاعتو هناحبس هللا رْشَب دقو

- 

 ادبع ّ َتَحَأ اذإ » : 0 00

 ل ا اَبَص َءالَبلا هيلع ّبَص ه ُهيْمَصُي ْنأ ٌدارأ وأ

 . ايندلا يبأ نبا هاور )0(

 . نابح نبا هاور (؟)

 . 8 ريبكلا » يف يناربطلا هاور 6
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 الإ ًائيش ينْلأست ال ء يِدْبَع اي َكِئَبَل : هللا لاق « ُهاَبَر اي : لاق ٌلبعلا
 سا را

 00 كن ُهَرْخَكَأ ْنَأ امو 2 كل ُهَلِجَعَأ نأ ام 2١ كتنطغأ
 ابي

 هب هللا ِدِرُي ْنَم : لاق كك هللا لوسر َّنأ هنع هللا ي يضر ةريره يبأ نع

 , 506 هل هنم بصي 2 ًارْيَخ

 م ا ا م
 هب اهْْلْبي ْمَلق هلم رمثلا نم ُهل ْتَقَبَس اذإ َدِئَعلا َّنإ » : للك لاقف

 ضي : َكِلَذ ىلع َرَبَص نويل يف وأ هلام وأ ودَسَج يف هل هال
 . "”« لجو ٌرعرللا نم ُهَل ْتَقَبَس يتلا ةَلِزْنَملا

 نم قداَّصلا يفاّصلا رهظُيِل ىلاعتو هناحبس هللا نم ٌرابتخآ ٌءالَبلاو

 امك ءالبلاب ْمُكَدَحأ ُبْوَجيَ هلل َّنإ » : لاق هنأ لكي هنم ءاج كلذلو . م

 يذلا كاَذَن ( زيربولا بهذلاك جُرْحَي ام ُهْنِمف , رانلاب ُهَبَمَذ ْمُكدَحأ ُبَرَجُي رد

 كلشي يذلا ٌكلذف , كلذ َنوُد ٌجْرْخَي ام هنمو الل ا

 ك0 َنتَتفأ يذلا َكاذف 2 ٍدّوسألا بهذلاك ٌجرخي ام هنمو 6 كشلا نفعب

 ؛ سانلا ىلإ اهُكشَي ملو اهَمَمَكو هِسْفت وأ هلام يف ةببصمب َبْيِصُأ اذإف

 . «©اك َرِفَْي نأ شا ىلع اًقح ناك

 نزحلاب هللا هالتبا « اهرّفكُي ام هل نكي ملو ٍدبعلا ُبونذ ْثَرك اذإو
 , ؟0هنع اهَرفكيل

 )١( ايندلا يبأ نبا هاور .

 . ةبيصم هيلإ هجوي : ©« هنم بصي » هلوق : يراخبلاو كلام هاور (؟)

 . « طسوألا »و « ريبكلا ١ يف يناربطلاو ىلعي وبأو دواد وبأو دمحأ ءاور (0)

 . ريبكلا يف يناربطلا هاور (5)

 يناربطلا هاور يذلا عوفرملا ثيدحلا يف اذه ءاج 2(

 . دمحأ هاور ثيدح يف اذه ءاج (1)

 1م



 . هللا دنع ام ىلإ ًاعّلطت ءالبلا ةَّدِش ىلع نيرباصلا ربَص يف ةبارَغ الو

 . ىقبأو ٌريخ وه امم
 لاق : لاق هنع هللا يضر حابر يبأ ن نب ءاطع نع ثيدحلا يف ءاج دقف

 : ُثلقف ؟ّنَجلا لهأ نم ًةأرما َكِنِرأ الأ : امهنع هللا يضر سابع نبا يل

 ينإو عوض ىفإ : 0 لاق . لت

 ِتْئِش نإو ( َةَّنَجلا ِكَلَو ِتْرَبَص تعش نإ: لاقت يل هللا ٌعذاَف . ْفَّمَكَتَأ

 سل ا : ثلاق ؟ِكَيِفاَحُي نأ هللا توعد
 : 20عايل اعدق : فّشكتأ ال نأ

 ٌمَّركتَي ىلاعت هللا َّنأ : ىلتبملا ِةلَي اهب رْشَب يتلا ئمظعلا رئاشبلا نمو

 + هيل ردا لنا لمعي ناك يذلا لمع هنا رث هل جسم هلل

 اذإ » : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 لجو َّزع هللا لاق « ِهِدَّسَج يف ِءالَبب ْمِلْسُملا َدبعلا 0
 ُهَلَسْع ُهافَش نإو « ُلَمْمَي ناك يذلا ِهِلَمَع َحِلاَص هل فالعمل

 ل ل ا

 0 لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع َيوُرَو

 ٌبَحأ مَقَّسلا نم الام ملعب تاك ولون مقثلا نيا ةعرجو نيزملل تحت
 ءامسلا ىلإ همأر عفر خي هللا لوسر نإ مث « ّرهدلا ًاميقس نوكي 1

 ؟تكحضف ءامسلا ىلإ كسأر َتْعَفر ّمِم ٠ هللا لوسر اي : ليقف « ٌكِحضف
 ناك ىَلَصُم يف ًادبع ناسمتلي اناك ِنْيَكَلَم نم ُتْبِجَع : لكي هللا لوسر لاقف
 يف هل تحن انك ٌنالف َكّدْبَع « انّبر اي : الاقف اعّجرف ٌءادجي ملف « هيف يَّلَصُي

 يأ ) كلابح يف ُهَتْسَبَح هانذجوف . ُلَمْعَي ناك يذلا هلمع هتّليلو هموي

 3 دمحأو ملسمو يراخيلا هاور 00

 : دمحأ هاور 0(
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 لمعي ناك يذلا هّلّمع يدبعل اوُبتْكأ : ىلاعتو كرابت هللا لاق . ( هّتضرمأ

 دجأ هلو « ُةَتْسَبَح ام ُهْدْجَأ َيلَعو « ًائيش هنم اوُضُقْنَت الو هتليلو هموي يف

 . ")لمعي ناك ام

 يضَر اذإ ةنجلاب ٌهرصب دقف يذلا دبعلا ىلاعتو هناحبس هللا رَشِبَو >

 هللا َّنِإ ١ : لوقي لَك هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا ىضر سنأ نع

 هَتْضَّرَع « َربَصف ( هينيع يأ ) ِهَِبْيَحِب يدْبَع ُتْيلَتْلا اذإ : لاق ٌّلجو َّزع

 , 30 ةةلاامثنف

 : للك هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةمادُق تنب ةشئاع نعو
 . ©« رانلاُهلِيْديمُك « ٍنوْؤم ئعْرَك َُخأَي نأ هلل ىلع ٌريِزَع

 ّيلتبا ام » : كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر مقرأ نب ديز نعو
 3 50 لاخر ا 200 3 2 ا ئل

 ىتح ٌربَصف هِرَصَبي َيِلتْنا نمو « هِرَّصَب باهذ نم ٌَدشأب هنيد باهذ دعب ٌدبع

 . )© هيّلَع باّسِح الو ىلاعتو كرابت هللا ََقَل « هللا ْئَقْلَي

 دبع ئلتْبُي نل » : لكك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةديرُب نعو

 لشأ هلابكزشلا دعب ءيشب دبع نت ََْو « للاب كْرشلا نم هيلع دشأ ءيشب

 هللا َرَمَغ الإ « رّبَصف هِرَصَب باهذب ٌدبع ْىلَتْبُي نلو « ِهرَّصَب باهذ ْنِم هيلع

 , 160+ ل

 : لاق اذإ هنأ : اهنم ةريثك يتاراشبب ٌّضيرملا ىلاعت هللا رّشب دقو

 . 2« طسوألا » يف يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور )000(

 . يذمرتلاو يراخبلا هاور (؟)

 . يناربطلاو دمحأ ءاور (9)

 . رازبلا ءاور (5)

 . رازبلا هاور (0)

>” 



 « هل ٌكيرش ال هللا الإ هلإ ال ء« هدحو هللا الإ هلإ ال ثّبكأ هللاو هللا الإ هلإ ال»
 « هللاب الإ ًةوق الو لوح الو هللا الإ هلإ ال ُدْمَحلا ُهلو ُكّْلُملا هل هللا الإ هلإ ال
 هل رفغ ٍرْهّشلا كلذ يف وأ ِةّلْيَللا كلت يف وأ مويلا كلذ يف تام مث

 هيد ©) 6 7 ١

 نم ُتنك ينإ َكَئاحْبُس َتنأ الإ ةلإ ال١ : لاق اذإ هنأ : اهنمو
 نظعأ كلذ فرم ىف تانف رم نيعبرأ هنفرم قف اهب اغوون + نيملاظلا
 . ©"!« هيوتذ ٌميمج هل َرِفَغ دقو أرب « أرب نإو . ٍديهش ٌرجأ

 ىلع ادهش امهنأ امهنع هللا يضر ةريره يبأو ديعس يبأ نع ءاجو
 ُهّبَر ُهَقَّدَص « ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال : لاق نم :  لاق هنأ هلي هللا لوسر
 : لاق « ِهَّدْحَو وه الإ هلإ ال : لاق اذإو « يأ انأو اَنأ الإ هلإ ال : لاقف
 ٌكيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لاق اذإو « يدْحَو انأ لإ هلإ ال : لوقي
 اذإو ء يل ٌكيرش ال يدحو انأ الإ هلإ ال يدبع ٌقَّدص : لوقي : لاق « هل

 : لاق « ُدْمَحلا ُهلو ُكْلُملا هل « هل كيرش ال هّدحو هللا الإ هلإ ال : لاق
 الو هللا الإ هلإ ال : لاق اذإو ؛ ٌدمحلا يلو ُكْلُملا يل انأ الإ هلإ ال لوقي
 : يب الإ ةوق الو لوح الو انأ الإ هلإ ال : لاق ٠ هللاب الإ ًةوق الو لوح
 . 0« ٌرانلا ُةْمَعَطَت مل ٠ تام مث هضرم يف اهلاق نم : لوقي ناكو

 م ِناَيَّدلا نُمحرلا سوُدَقلا ِكِلَملا ٌناحبس » : لاق اذإ هنأ : اهنمو

 هللا ٌهافش , ِةَرِهاَسلا ٍنويُعلا ميمو ٠ ٍةَبراَصلا قورُعلا نكَسُم َتنأ لإ هلإ ال
 . 249 ىلاعت

 )١( يبنلا نع ةريره يبأ نع يئاسنلا هاور 6 .
 . و يبنلا نع كلام نع كلام نب دعس نع مكاحلا هاور (؟)

 . مكاحلاو نابح نباو يئاسنلاو هجام نباو يذمرتلا هاور 0

 . ايندلا يبأ نبا هاور 2(
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 َتلخَد اذإ » : لي ىبنلا لاق كلذلو « ةباجتسُم توعد َّنأ : اهنمو
 ا َةَكْيالَملا ِءاعْذَك هءاعُد َّنِإف 2 كَل وُعْدي ُْرُمَق ضيرم ىلع

 نإ  مكل اوعْذيلف مهورُمو ليضرتملا اوُدُْح : : و هللا لوسر لاقو
 0 ٌروفغم هيئذو ةَباَجَتْسُم ضيرملا ةوعّد

 . ؟9«ًأَرْبَي ىَتَح ٍضْيِرَملاٌةوعد رت ال ١ : ٍديِلََك لاقو

 ٠ تاقث هتاورو هجام نبا هأور )03(

 . « طسوألا ١ يف يناربطلا هاور (؟)

 . ايندلا يبأ نبا هاور مم

7 



 ئَضرَملا ٍةدايِع لضف
 رجألاو ميظعلا باوَُنلا نم ىلاعت هللا ٌةلعج ام : ةّمألا هذه لئاضف نمو

 . ضيرملا ةدايِع ىلع ميركلا

 داع ْنَم » : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ثيدحلا ىف ءاج دق

 نجلا ّنم َتأَِبَتو 2 ٌكاشْمَم ٌباطو َتْبَط : ءامسلا نم ٍدانَم هأدان ًاضيرم

 +0١ ل م
 : ٍزنَم

 ةاَخأ اع اذإ ملسُملا نإ : لاق لَك يبنلا نع هنع هللا يضر نابوّت نعو
 ؟ةنجلا ةَقْرَخ امو : ليق ٠ ْعجْرَي زي ىّتح ِةّنجلا ٍةَقرُح يف ْلَرَي مل ٠ ولَسُملا

 . « اهانج : لاق

 اذإ لسعلا ه7 كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو

 هاو ّعِحْرَي زي ىتح نجلا ٍةفرُح يف َلَرَي مل ؛ ْمِلْسُملا ةاَحأ داع

 . 20« اهانجج : لاق ؟ةنجلا

 أَضَوَت ْنَم١ : لَك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو

 َنيِعْبَس منهج ْنِم َدِعوُب ٠ ًابستخُم َمِلْسُملا ُهاخأ ًداعو ًَءوضؤلا َنّسْحأف
 . "7 ٌماَعلا : لاق ؟ٌفْئِرَحلا ام « َةَّرْمَحابَأ اي : ٌتلق . ًافيرَح

 . نابح نباو هجام نباو يذمرتلا هاور 0(

 . اهلخن نم ئينجُي ام يأ « ةنجلا ةفرخ ٠ : هلوق : يذمرتلاو ملسمو دمحأ هاور ()
 م دواد وبأ هاور 0
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 يام اركي لالا هل لودر تنفس ذا تاق يفر لع فو

 ةرينب ىسوشلاف فل سوتشي ةئلعا ل الإ هوانغ اهلمخ د رن ملقم
 هل ناكو ٠ َحبطُي ىتَع ِكَلم لأ ٌدوعبس ِهيلَع نَلَص لإ يدع دام نإو
 ٠ , 23 دليلا ىف تيَرَغ

 0 ولا راو هيي لأ

 َدْنِع َدَعَف اذإف « ِةَمْحَولا يف ُضْوْحَي امّنإف . ًاضيرم ٌدوعي لُجر امُي

 حْيِحّصلل اذه ءرلا لوسر اي : ٌتلقف : 0 د يل
 ,0 ا ع طغت لاق ؟ضْيرَملل امف « ّضيرملا ُدوُعَي يذلا

 : ولك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو

 سْلَج اًذِإف « َسِلْجَي ىّتح ٍةَمْحّرلا يف ُضوُْحَي ْلَزَي مل ًاضيرم داع نم
 ..5736: اهبف نمت

 ذللا ةلعجا ام: ةديدعلا اهابازمو ةديمعلا ةئألا هذه ضاصخ مو

 . مهنم ًابيرغ تاّم نمل باوُثلا نم ىلاعت
 رادقمب هريغ ىلع ًادئاز ًاًصاخ ًاناكم ةنجلا يف ئطعُي هنأ : كلذ نمف

 . هتوم ناكم نيبو هدلوم نيب ام
 ٌلجر تام : لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعف

 تام ُهَتيل اي :  لاق مث ِلك هللا لوسر هيلع ئّلصق « اهب َدلُو نّمم ةنيدملاب
 ٍريغب تام اذإ َلُجَولا َّنِإ : لاق !هللا ٌلوسر اي َكاَذ َمِلو : اولاق « هدِلوم ريغب

 . '*"6 ةّنجلا يف هرثأ مَطَقْنُم ىلإ هدلوم َنيِب َسِيِق « هدِلوَم

 . يذمرتلا هاور )000(

 . ©« طسوألا هو « ريغصلا ١ ىف ىناربطلاو ايندلا ىبأ نبا هاورو دمحأ هاور )02

 . يناربطلاو نابح نباو رازبلاو حيحصلا ةاور هتاورو دمحأو « ًاغالب كلام هاور (')

 . ؟ هحيحص ١ يف نابح نباو هجام نباو . هل ظفللاو يئاسنلا هاور )0

 نا



 . ديهش هنإف « ًابيرغ تومي يذلا َّنأ : اهنمو

 توم » : لت هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع
 . 2300و ٌةداهش ٍةَيْوُع

 : انلق ؟مكيف ديهشلا نوُذْعت ام ١ : موي تاذ ِخكي هللا لوسر لاق
 ةااغ 0 007 م 0 : 2. ًْ

 ْنَم « ٌليِلقل ًاذإ يتّمأ ءادهش َّنِإ : لاق هللا ليبس يف تق ْنَم « هللا لوسر اي
 4 و 2 يل 0
 «٠ ديهش ءاسمّنلاو « ديهش يدرتملاو .١ ديهش وهف هللا ليبس يف لتق

 . '"( ديهش ٌبيرغلاو ٠ ديهش ٌقيرحلاو « ٌديهش ٌلّسلاو « ديهش ٌقْيِرَغلاَ

 . هجام نبأ هاور )030

 ع يناربطلا هاور )3

0 



 2 0 َ نا
 مهل َنيلصُملا ةعافشو ئتوملا رومأب مايقلا لضف

 - و

 ضرألا ىف هللا ءادهش ِةَمألا هذه َرايِخ َّنإو

 ئتؤملا ليسْغت لضف يف ءاج ام : ِهكي اهب ربخأ يتلا لئاضفلا نمو

 . مهيلع ٍةالَّصلاو مهل روبقلا رفحو « مهنيفكتو

 « هيلع مّتكف ًاتيم لّسغ ْنَم ١ : لاق ِةلَك يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج دقف

 ؛ ( هتفدي يأ ) هلي ىتح أربق هيخأل رّفَح نمو « ةريبك نيعبرأ هل هلا رفع
 الا *ئبي ىتح انك - ةكنمأ امئاكف

 ٠ - ما اه اس .٠ ا ص .2 7 / »
 ْنَمو « ًةرم نيعبرأ هل هللا رفَغ هيلع متكف ًاتيم لّسغ ْنَم ١ : ةياور يفو

 أربق ٍتيمل رّمح ْنَمو « ةنجلا يف ٍقَرِبَتْسِإو ٍسُدْنُس نم هللا ُهاَسَك ًاتيم نفك

 . 20« ةمايقلا

 هَ ها 0 1 و ب - م مه ىلا .٠

 لّسغ نمو « ةنجلا يف اتيب هل هللا ىنَب اربق رفح ْنَم » : ةياور يفو

 لل نم هللا ُهاَسَك اتيم َنْمك ْنَمو « هّمأ هتدلو مويك هبونذ نم جرَخ « ًاتيم

 هِحوُر ىلع ئىَّلَصو ئوُقّتلا هللا ُهَسِبْلأ انيِزحح ْىَّرَع ْنَمو « ةنجلا

 )١( ريبكلا » يف يناربطلا هاور « ,

 طسوألا » يف يناربطلا هاور (؟) « .

 ا



 امهل م وقت ال ةنجلا لل نم نيتلُ هللا ٌهاسك ًباَصُم ْئَرَع ْنَمو حاّوزألا يف

 رد ا جس راس ايدل

000 

 ل
 امو: :7 ليف ؛, تاظارتف هلفا هذ نكح اهدهش نمو: طاربق هلق: هيلع

 . 27« َنِئِمْيظَعلا نْيَلَبَجلا لثم : لاق ؟ٍناطارْيِقلا

 يلصُي ْنَم ةالَص لعج نأب ةّمألا هذه نم َتيملا ىلاعت هللا مركأ دقو

 . هل ةعاّمش هيلع

 ةئام َنوغُلَْي نيملسملا نم ّةَمَأ هيلع يَلصُي ٍتيَم ْنِم ام ٠ : لكك لوقي
 "ل هل نوعّفْشَي مهلك

 . 206 هل هللا رَمَغ الإ « ٌةئام هيلَع يَلِصُي لج نب ام » : لَك لاقو

 0 ا 0 هنعغ 0 ةريبق 00 نعو

 ا م

 ا ابقتسا اذإ هللا همحر ٌكلام ناكو

 . ثيدحلا اذهل

 )١( يف يناربطلا هاور ١ طسوألا « .

 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور (؟)

 . يذمرتلاو يئاسنلاو ملسم هاور ()
 . « ريبكلا ١ يف يناربطلا هاور (4)

 . يذمرتلاو هجام ن ناو 2(
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 ُهَلْف « ًاباصُم ىَّرَع ْنَم » : هلك هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نع َيوُرَو
 2376 هبحاص ٍرْجأ ٌلثِم

 رز ديد را ال كاع ادي هنا ين اع اا وت نير
 ٌتْجرَكف : لاق ؟سانلا نم هل َعّمتجا ام رظْنَأ « ُبْيَرُك اي : لاقف نافْسُعِب
 تلق : لاق ؟نوُعبرأ ْمُّه لوقت + لاقف . هريهأف اوعمتجا دق نا اذ

 لك نا لوقي لكي هللا لوسر ُتْعِمَس ينإف . هوجرخأ : لاق « معن
 الإ « ًائيش هللاب نوكرشُي ,ال الجر نوُعبرأ تانج ىلع موقيف َتوُحَي

 ريال 2 )0

 « هيف هللا

 مهنم ٍراَيخلا ًةنيلأ لعجف ٠ ًاضيأ ةّمألا هذه ىلاعتو هناحبس هللا َمركأو
 نسُح ىلع ةقداص ةداهَّشو « ىدُهلا ىلع لئالدو « ريخلا ىلع تامالع
 . لآملا ٍريَخو لالا

 لاقف « ٌريخ اهيلع َيِئَأَف ةزانجب ٌ,ُم ٠ : لاق هتع هللا يضر سنأ نع

 لاقف . ٌرش اهيلع ينثأف ةزانجب ٌرُمو « ثِبَّجو ثّبجو ثبَجو : كي هللا ٌئيبن
 ّرُم « يمأو يبأ َكاَدِف : رمع لاقف . ْثبّجو ْثبّجو ْثبّجو : ِِي هللا ٌئيبن

 ين ةزانجب ومو ء ثبجو ثبجيو ثبجبو : تقف يح اهيلع يِلأف ةزانجب

 مكن نم“ 0 بجو ثبججو ثبجو : : تلقف ٌرش اهيلع
 ملأ . وانلا هَل ثبَجو ارش مُتيئأ نمو ٠ جملا هل ثبججو ًاريخ هيلع

 0 ض ةرألا يف هللا ءادهش

 ريب رف ةعبرأ هل دوش ملنُم امها ٠ : قل يبنلا لاق : ةيادر يفو
 )١( يذمرتلا هاور .

  (3هجام نباو دواد وبأو ملسم هاور .

 هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو هل ظفللاو ملسمو يراخبلا هاور 2م .
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 ؟نانثأو : انلقف . ةَثالَثو : لاقف ؟ٌةثالَتو : انْلُقَف : لاق « َدَئَجلا ُهْلا هّلَخَدَأ

 30« دجاولا نع ُهَلأسن ْمَل مث . ٍنانثاو : لاق

 ةعبرأ هل ُدَهْشَيف ٌتوُعَي ملْسُم نم ام » : هلك يبنلا لاق : ةياور يفو
 ذك ه1 لاق الإ «اربخ الإ ةومتتَي ال نيت َنيكذألا هئاريح نما تايآ لهآ

 . 2” نوملغت ال ام هل ٌتِْفَغو ٠ هيف مُكملع ُتْلبق

 : يراخبلا هاور 0(

 .«هحيحص# يف نابح نباو ىلعي وبأ اهاور )3
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 وو

 خْزرَبلا رومأب ةّيِدَمحُملا ةّمألا فير
 امب لماَكلا ُجلعلا اهدنع لصح هنأ : ةّمألا هذه هب ىلاعت هللا مركأ اممو

 بّيغُملا رمألا راص ىتح « ملاعلا كلذ يف يرجي امو خزرّبلا يف نوكيس

 يئرملا دوهشملاك

 يف عِضُو اذإ َدْبعلا َّنِإ 0 : لاق لكك هللا لوسر ّنأ هنع هللا يضر سنأ نع

 0 000 اذإ مهلاعن زق ممل هلإو « هئاَحضأ هن ارو هربق

 دمحم ٍديَحُم يبنلا اذه يف لوقت َتْنُك ام : هل نال كيف ِهِناَدِعْفُيَف ناكلَم

 50 دل لاقثم : هلوُسرو للا دبع هنأ ُدَهْشأ لوقف محلا
 0 : لكك يبنلا لاق « نجلا نم ًادَعْفَم هب هللا َكلَدْبَأ ٠ رانلا نم
 00 ُتْنُك يرذأ ال : ٌلوقيف ٌقفانملا وأ ُرفاكلا اًمأو « ًاعيمج
 دَح نم ٍةقَرطمب بّرضُي مث « َتْيلَت الو َتْيَرَد ال : لاقُيف « هيف ُسانلا

 . 276 نيلقأل لإ هيْنَم همم ةحْنَص حبي ٠ ديد نيب ةيزض

 ذإ « ةماركلا نم ةّمألا هذهل ام دّيْؤُي امب ىرخأ ةياور يف كو حّرَص دقو
 اَهَعلطأ امب اهزّيمو « ُلْبَق نم ئبن ناسل ىلع ْدِرَي مل يذلا ثيدحلاب اهّصَح

 . نونكملا ٍبِْئْعلا كلذ نم هيلع

 اَمأ ١ : ربقلا باذع ةنتف نمو لاجدلا ةنتف نم هللاب ًداعتسأ نأ دعب لاقف

 : ملسمو هل ظفللاو يراخبلا هاور 2غ
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 مل ثيدحب مُكََدَحَأسو « هتقأ رَّذَح الإ ٌيبن نكي مل هلإف ؛ لاَجَدلا
 « ةفاك هّيَئيع نيب ٌبوتكم ء رّوْغأب سيل هللا ْنإو ُرَوْعَأ ِهّنإ « ُهَنَمَأ خيبن ا

 الك اذإف « نولأُم يّنعو نوفي يبف ربقلا ةنف امأف ٠ نمؤم نك ورق
 َتْنُك امف : هل لاقي مث يفوعشتم الو زف ريع هربق يف َسسِلجُأ حلاصلا ُلُجرلا

 ناك يذلا َلْجّولا اذه ام : ٌلاقيف يبر هللا : لوقيف ؟مالسإلا يف لوقت

 ؛ هاَنقَدَصَف هللا دنع نم ِتاّنيبلاِب ءاج هللا لوسر ٌدّمحم : 0

 رظْنأ : هل لاقيف ٠ ًاضعب اهُضْعب مَّطَحُي اهيلإ رظْنيف رانلا لبق هب ْرْف هل جّرفتف

 اهيف امو اهيتَرف ّر ىلإ رظنيف ةنجلا ىلإ ٌةَجْرْف هل جَرْفَت مث « هللا كاَّقو ام ىلإ

 ثُم هيلَعو َتْنُك نيقّيلا ئلَع : لاقيو ٠ اهنم َكُدَعْفَم اذه : هل لاقُيف
 0 يا قر نا اقزو يالا حار فحل و

 ًالوق نولوقي سانلا ٌتْعِمس : لوقيف . لوقت 7 تنك امف : هل لاقُيف ًافوعشُم

 اهيف امو اهترْهّز ىلإ رظنَيف ٠ « ةنجلا ىلإ ٌةَجرُف هل جَرفيف , اوُلاق امك ُثْلُق
 نيف رانا لق ةجرف هل جَرُي مث « كنع هلا فرص ام ىلإ زا : هل لاقيف

 تنك ُّكَّشلا ىلع « اهنم َكُّدعَْم اذه : لاقيو ًاضعب اهّضعب ْمُطَحُي اهيلإ

 1 000 ُبْذَعُي مث ؛ هللا ءاش نإ 0 تعي ةيلعو كت ةئلعو

 عضو اذإ تملا نإ : : 0 اح

  ًانمؤُم ناك ْنِإف « نيريذُم نوُلَوُ نيح مهلاعن َقْمَح عمسَي هّنِإ هربق يف

 هلامش نع ةاكزلا تناك كيفي نك ءايغلا ناكو هسأر دنع ٌةالصلا تناك

 سانلا ىلإ ٍناسحإلاو فورعملاو ٍةلّصلاو ٍةقدَّصلا نم تاريخلا ُلعِف ناكو

 « ٌلْخْدَم يلَبِق ام : ةالصلا لوقتف هسأر لبق ْنِم ىتؤُيف « هيلُْجِر دنع
 لوقتف هراسُي نع ىتؤي مث ٠ ُلَحْدَم يليق ام : مايل لردت حبا ىتؤُي
 تاريخلا ُلعِف لوقيف هيَلْجِر لبق نم َْنْؤُي مث ؛ ُلَخْدَم يليق ام : ةاكزلا

 )١( حيحص دانسإب دمحأ هاور .
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 : ٌلَخْدَم يلق ام : ٍسانلا ىلإ ٍناسحإلاو فورعملاو ةلصلاو ٍةقدصلا نم
 لاقُيف بوُعلل تيد دقو ُسسِمّشلا هل ْتلْثُم دق سِلجَيف « نسِلِجا : هل لاقيف
 : لوّقَيف ف ؟هيلع ٌدَهْشت اًدامو هيف لوقت ام مكَلَبِق ناك يذلا اذه كتيأرأ : هل

 هع كلاس امج نرخ لعفتس كنِإ : نولوقيف « َيَلَصأ ىَنَح ينوُعَد

 : لاق ؟هيلع ُدَهْمَت اًدامو هيف لوُقَت اذام ْمُكَلَبو ناك يذلا لُجَولا اذه كتيأرأ

 لاقيف هللا دنع نم ٌّقحلاب َءاج هّنأو لكي هللا لوسر هنأ ٌدّهْشأ ٌدّمحم : لوقيف
 مث « هللا ءاش نإ ثَعبَت كلذ ىلعو ثُم كلذ ىلعو َتْيبَح كلذ ىلع : هل
 كل هللا ّدعأ امو اهنم كّدَعقَم اذه : هل لاقيف ةنجلا باوبأ نم باب هل حتفُي

 ا ل روسو ةطْبْغ ٌدادْرَيَف « اهيف
 : ًارورُسو ٌةطِنغ ُدادْرَيف « هتْيِصَع ول اهيف كل هللا ّدعأ امو اهنم كُدَعْفَم اذه

 أدب امك ُدسجلا دايو هيف ُهَل رّوتُيو  ًاعارذ َنوُعْبَس هربق يف هل ُحَسْفُي مث

 ا ا ا د ا عا

 تدل ةؤيَمْلا يف تيا لق ب أوُنماَ تذل هنأ ُتََكُي 8 : ىلاعت هلوق كلذف
 مل هيباز لبق نم: ينأ اذإ َرِفاكلا ْنِإو . ةيآلا [50 : ميهاربلا 4 ةَرِيْلا فَ

 د « ءْيَش ُدَجوُي الف هنيمي نع ينأ مث . ٌءيش جوي

 . نسِلِجا : هل لاقيف . يش دوي الف هيج لق نم ّيِنأ مث . يش ٌدَجْوُي

 , مكلَتِق ناك يذلا 0 اذه َكتيأرأ : لاقيف . ًافئاخ ًابوُْعْرَم سلجَيف

 « همسال يدتهي الو « ٍلجَر يأ : لوقيف ؟هيلع دّهْشت اذامو هيف لوقت اذام
 1 ل لوقيف . دمحم : هل لاقيف

 ثكت هلع كك هلعو تيرح فللذ ىلع + هل لاقي + ةنسانلا لاق امك
0 

 نم باب هل حتفُي مث ٠ ًاروبتو ٌةرْسَح ُدازيف « اهيف كل هلل دع امو رانلا
 : ُهّبعطأ ول اهيف كل هللا ّدعأ امو اهنم كُدعْفَم اذه : هل َلاقيف « ةنجلا باوبأ

 . هعالضأ هيف َفِلَتْخَت ىتح هدْبَق هيلَع قّيضُي مث « ًاروبُثو ًةرشح ٌدادزيف
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 2 كمل سس يكرم سرب 2 ُ ً 4 عم د - :

 موي ميشو اكَص ةَسيعَم مل َّنِإَف 8 : هللا لاق ىتلا ُةَكْنَّصلا ٌةشيعملا كلتف
 .[174 هل] 74 سْمَأ َةَمَكَيَقْلا

 هسأر لبق ْنِم ين اذإف « هربق يف ُلُجَولا ئَتُي : يناربطلل ِةي ةياور يفو

 3 0 و يا

 . 6« دجاسملا ىلإ هّيْشَم هيْشَم هعفد هيَلْجِر لبق

 )١( ىف ىناربطلا هاور ١ هل ظفللاو ؛« هحيحص » يف نابح نباو « طسوألا .
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 امب انربخأ لكي يبنلا َّنأ : ةيدمحملا ةّمألا هب ىلاعت هللا مركأ اممو

 خفتُي يذلا روّصلا نع انربخأف « ةمايقلا موي لاوهأ يفو ثعَبلا يف يرجي

 ١ ليفارسإ ةَحْيَص ٍةَحْيَص نع ٌةرابع وه هيف خفنلاو « قوُبلا لثم ْنِرَق هنأو « هيف

 دق حانجو ءاوهلا يف ناحاّتج ٠ قةحنجأ ةعبرأ هل هنأو ليفارسإ نع انربخأو

 بّتك ئيخولا لت اذإف ؛ هنذأ ىلع ملقلاو هلهاك ىلع خانجور هي لبْرَست

 دقو هيتَبْكُر ىدحإ ىلع ثاج روخلا كيوب عوامل كورت مودا

 دق ٌليفارسإ ىأَر اذإ رِمأ دقو « ُهَرْهَط يخي ٍ , رولا مُقلاَف ىرخألا بص

 . ؟"”روُضلا يف َحْفنَي نأ ةحانج ّمَض

 علطت » : لاقف كلذ ىلع مسقأو « ٌةأْجَف ةتغب يتأت ةعاسلا نأ ربخأو

 لازَت الف « ِسْرُتلا لثم برْغَملا لبق نم ُءادوس ٌةَباَحَس ةعاسلا لبق مكيلع

 اهثأ اي : ٍدانُم يواني مث «ءايسلا الكت نكت رفشتو ءامّسلا يف عْفتْرت

 هز يذلاوف : لَك هللا لوسر لاق . ل

 ثني 0 ذا 2 نايِرطَب الف 0 ٍنارشنَي < نيِلُجَرلا َّنِإ « هديب

00 

0 
 1 ًادبأ

 )١( يف يناربطلا هاور ١ طسوألا « .

 ديج دانسإب يناربطلا هاور (؟) .
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 . ءاملا هنم تّرشتَي الئل ؛ هنّيط يأ : ّضوحلا ٌرّدم

 امهدحأ ٌنسأر ةيناثلا م 0 ٍنْيِخِفاَتلا نع ربخأو

 هالجِرو برغَملاب امهدَحأ ْنمأر : لاق وأ ٠ برغَملاب هالْجِرو قِرْشَملاِ

 ا ل مو لا

 ٌملبو ٌقرَعلا ْمُهَمَجْلأ دق . ©"2ًلُغ ًةارُع ةافُح نورشُحُي سانلا نأ ربخأو

 ُرظنَي : نيتبجعتم امهنع هللا يضر ةشئاعو ةملَّس َمأ تلاقف . ٍناذآلا موحش

 َلِغُش دقف , كلذ ْمُهَمِهُي نأ نم ٌدَأ ُرمألا :  وكي لاقف ؟ضعَب ىلإ انضْعَب
 . 2 8007 : سبع] "7في هدوم

 : ىلاعت هلوقب ًالدتسُم اوكي ههجو ىلع رشخُي رفاكلا نأ نيخأو

 نم ٌسْنأ ٌبججعتف 84 : ناقرفلا] *# ْمََهَج لِ يمت 1ع سرقت يا

 ىلع ٌرداق ايندلا يف ِنْيَلْجَرلا ىلع ٌهاِشْمأ يذلا سيلأ » : ِكك هل لاقف « َكلذ
 . 24” انّبر ٍةَرِعو « ىلَب : هغّلب نيح ٌةداتق لاق ؟ههْجَو ىلع هّيِشْمُي نأ

 نم مهنمف » : ةمايقلا موي سانلا ٍرشحل ةدّدعتم ٍرّوُص نع ِِكَذ ثّدحتو

 را ع ا سا

 رَشحُي نم مهنمو » « (*"6 نوَعْسَيو نوُشمَي نم مهنمو . مر
 : لاقُيف مهمادقأب ٌسانلا مُهْؤطَي ( ريغصلا لمنلا يأ ) دذلا ورم 0:

 . 290« ايندلا يف نورّبَكتُملا ٍءالؤه : لاقيف ُرَّذلا رَّوُص يف ِءالؤه ُلاَب ام

 )١( ديج دانسإب دمحأ هاور .

 يذلا دئازلا وه ةفلقلاو . فلقألا وهو لرغأ عمج ءارلا ناكسإو نيغلا مضب لِزُّعلا (0)
 . ثعبلا دعب سانلا ىلع ىلاعت هللا هّدري اذهف ةدالولا دعب ةفشحلا نم عطقي

 ' يناربطلا هاور (9)

 . ملسمو يراخبلا هاور )0

 . يئاسنلا هاور (5)

 . رازبلا هاور (5)



 وص 0 كاما ةمايقلا م 0 دي ع : هيا ةياور 2

 0 راثلا لمآ ا نم وَقَعَ " رايثألا 9 مُهوُلْعَت 5 0 ٠

0 

 ىلع نانثاو « ًاَبِهاَر رشحُي نم مهنموا « ًابِغار رّشحُي نم مهنمو ١

 رشحيو ٍريعب ىلع ٌةرْشَعو « رعب ىلع ٌةعبرأو ؛ ٍريعَب ىلع ةثالثو « ريت

 حبضُتو « اوُناب ثيح مهعم تيتو ٠ اوُلاَق ُتِيَح مهعم ُلَِْت . ٌانلا مهتقت

 , 01١" وكف كيك دي ياو اوُحَّبصأ ثيح مهعم

 نيعبس مهقّرع ضرألا يف بّهذي ىتح ةمايقلا موي نوقّرْعَي نم مهنمو »
 . 0« مهتاذآ ّْلِبَي ىتح مُهُمِجْلُي هنإو « ًاعارذ

 ُهَفَرَع لبي نم سانلا نمف  نوقَرْعَيف سانلا نم وُندت ّسمشلا َّنأ ربخأو
 00 يي 2 000 20

 مهنمو « هيتبكز ىلإ غلبَي نم مهنمو . قاسلا فضن غلبي نم مهنمو « هيّبقَع

 « هيكنم ْغُلْبَي نم مهنمو ةَرِصاخلا ُْلبَي نم مهنمو « زُجَعلا ىلإ ّْلبي نم
 : ُهاَق اًهَمَجْلَأ هديب راشأو هطَسو ْغّلِبِي نم مهنمو « هّقنع ْعّلْبَي نم مهنمو

 هديب برضَو ٠ ِهْفَرَع ِهْيْطَنُي نم مهنمو « اذكه ريشُي لي هللا لوسر تيأر

 ًائيمي هيتحار ٌرُوَد َسأرلا بيصُي نأ ريغ نم هسأر قوف هَذَي َدَمأو داشأو

 03 لانو
 يا

 ::لوقيل هلآ تح اميظع اعلم ديعلاب مويلا كلذ يف ٌةّدشلا ُْلْبتو »

 ناويحلا قحلي يذلا داسفلا ةنيط يأ : لابخلا ةنيط هلوق ٠ يذمرتلاو يئاسنلا هاور ١(

 . ركفلاو لقعلا يف رثؤملا نونجلاك ًابارطضا هثرويف

 . ملسمو يراخبلا هاور (؟)
 . ملسمو يراخبلا هاور ()

 . مكاحلاو نابح نباو يناربطلاو دمحأ هاور (5)
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 ؛ُدحأ امم لإ نوه رانلا ىلإ يب كُلاَسْرإف  رانلا ئلإ ولو ينخرأ « بد اي
 ّفلأ نوسمح ُهُراَدقِم مويلا كلذو « باذعلا ٍةَدش نم اهيف ام ٌّمَلْعَي وهو

 ةالص نم هيلع ٌتفخأ نوكي ىتح نمؤملا ىلع فّقحُي هنكلو « ٍةنِس

 اذام : مهل لاقُّيف « نوموُقَيف اهُّثيكاسَمو ٍةمألا هذه ءارّقف ئَدانُيو « ةبوتكم

 ناطلسلاو َلاومألا َتَلَوو « انئّبصَق اننْيََتْا انّبر : نولوقيف 0

 ئقبتو سانلا لبق ةنجلا نولخديف « ْمِتْقَدِص : لجو رع هللا لوي و
 نونمؤملا َنْيأَف : اولاق « ناطلّسلاو ٍلاومألا يِوَذ ىلع باسل ٌةَدِش

 وكي 4 ماما ميدلي للسن و روتر وق نيئارك ممل عضرل ١ لات الكرت
 . 26 ٍراهَت نم ٍةَعاس نم َنينِمؤملا ئلع ٌرصقأ ٌمويلا كلذ

 : مهلامعأ ه فالتخاب ماقملا كلذ يف اوحأ ٌفلتختَو

 مهنمو ٠ ِهْيََي نيب ىعْسَي ميِظَعلا جلا لي مهُروُت نوكي نم مهنمف ١

 مهنمو هديب ةلخنلا لثم ئطعُي نم مهنمو « كلذ نم َرّعصأ هّروُن ئَطْعُي نم
 ماهبإ ىلع هَرْوُن ئطْمُي الجر مهرِخآ نوكي ىتح كلذ نم رغصأ ئطعُي نم
 . ّماَق َء ءيِفطَ اذإو , مرق هُّمَدَق ًءاضأ اًذإف « ةّدم أَمطْبو ٌةْدَم رم ءيِضْي هِمَدَق

 ٌةرثأ ىَقِتَيف رانلا ىلإ مهب رمي ىتح « مهمامأ م كرابت ٌبرلاو : لاق
 نَم مهنم . مهروُ ٍرْدَق ىلع نوَرْمَيِف اوُوُم : لوقف : لاق . فْيّسلا ٌدَحك

 :«باحتشلاك زبي نم مهنماو: «قزتلاك دقي نم مهنمو © نيعلا ةلزطك كلن
 نم مهنمو « ٍحْيَرلاك َرْمَي نم مهنمو « بكوكلا ضاضقاك َرْمَي نم مهنمو
 هَروُن ئطعُي يذلا َرُمَي ىتح للا ُدّشك َرُمَي نم مهنمو « سرفلا دمك َرعَي رمي

 « ّدَي ٌنّلعتو دب ل
 ىتح كلذك لازَي الف « دانا هيتاوج بيتو ٌلْجِر قلتو َلْجِر دج

 مل ام يناطعأ يذلا هلل دمحلا : لاقف اهيلع فقو صَلَخ اذإف 00 ٠

 . اهتيأَر ْذِإ دعب اهنم يناَجْنأ ْذِإ ًادحأ ٍطُْي

 )١( هحيحص يف نابح نباو يناربطلا هاور .

 ا



 ُةوُعَيف لسّتْغيف نجلا باب دنع ( رهن يأ ) ٍريِدَغ ئلإ هب قلطنيف : لاق

 : ٌلوقيف بابلا ٍلَلَخ ْنِم ٍةنجلا يف ام ىرّيق ؛ مهُناَوْلأو ةنجلا لهأ ُحْبِر حبر هيلإ

 ؟راثلا نم َكَتَْجَن دقو ةنجلا ٌلأْسَتأ : هللا لوقيف « ةّنجلا يِنْلِخْدأ ٌبر

 يأ ) اهَسْيِسَح عّمْسأ ال ىّنَح ًاباَجِح اهتيبو ينيب ْلعجا ْبَر : لوقيف
 وه ام ّنأك كلذ ماَمأ ٌلِزَنَم هل عفرُي وأ ىرّيو ةّتجلا لُخديف : لاق ( اهَتْوَص

 ا
 يو « ِهَرْيَغ لاسأ ال كِتْزِعَو ال : لوقيف ؟هريغ ُلأْسَت هتيلطعأ نإ كّلعل

 هيف َوُه ام ّنأك ًالِزنَم كلذ َمامأ ئريو ُهلِْنيف هاما + ةنه نسخ ِلِزْنَم

 كرابت هللا لوقيف « َلِزْنَملا كلذ ينِطْعَأ « ْبَر : ,لاق ٌمْلُخ هيلإ | ةيسنلاب

 ٍلِْنَم ٌِيأو « َكِتّزِعَو ال : لوقيف ؟هَرْيَغ ُلأْسَت هتيطعأ ْنِإ كّلعل : هل ىلاعتو

 . تكسي مث « هلي ءاطْميف . هنم نّسحَأ

 0 لوقيف ؟لَسَت ال كل اَم : ٌةرْكِذ ّلج هللا لوقيف

 ذْنُم ايندلا َلْكِم كيلعأ ْنَأ َضَْت ْمَلأ : هر َلَج هللا لوقيف ٠ َكئيَيْحَتسا

 ؟ةّرهلا تر تنأو يبرأ لوقيف ؟هفاعضأ ةرشعو اهني موي ىلإ اهتْفَلَح

 : لوقيف « ٌرِدواق كلذ ئلع كلو ءال : هركذ لج ثرلا ٌلوقيف : لاق
 ىتح ةئَجملا يف لمْ ٌقِلطْنَيف : لاق سانلاب ْقَحْلإ : لوقيف « ِساّئلاب ينْقِحلأ

 غقذا : ا رد نم ٌرْضَق هل عفر ٠ سانلا نم اند اذإ

 ُلِزْنَم وُه امنإ : لاقُيف ىَب : يل ئءارت وأ يّبَ ُثيأر : لوقيف ؟َكَل ام كسأر

 يأ ) هم : هل لاقف « هل ٍدوُجُشلل وجشلل أيهتيق الجر يتأي مث : لاق كِلِزانَم نم

 ٌنِزاَخ انأ امنإ : كرات 6 كاملا ني كلوشللا تيار لوقيف . ( ففكا

 نزاخلاك وه ) ِنامَرْهَق ْفْلأ يِدَي تخت : كِديِبَع نم ٌدْبَعو كِناَّرَخ نم

 هّمامأ قلطنيف : لاق ؛ « هيِلَع انأ ام ىلع ( هدي تحت امل ظفاحلاو ليكولاو

 اهئاولاو اهنئاقت ودوم 15 نهوهو# لاق . ويعفلا تاب هل عتب يح

 اهيف ًءارمحب ةنطبم ُءاَرْضَخ ٌةَرَهْوَج هلبْقَتْسَي « اهنم اهُحِئتاَمَمو اهُقالغأو

 م.



 ا اهل يا 191 ءارصتا ركز نإ يكل ضار زا ناي درا

 ٌررُس ةرهوج ّلك يف « ئرخألا ٍنول ريغ ىلع ٍةرَهوَج ىلإ يضْقُت ةرهرج لك
 اهِقاَس ُخُم ري « ةَلُخ نوعبس اهيلع ُءانِئع ُءَرْوَح َنُماندأ ُتفْئاصوو جاز

 , َةَضاَرْعِإ اًهْنع ضَرْعأ اَذِإ , اهتآزم ُهُدِبَكو ةتازِم اهذبَك « اهِلَلُح ِءاَرَو ْنِم
 دقلهللاو : اهل لوقيف كلذ لبق ناك امع افنتع .قيعبس ةنيع يف ثاقزا
 و ا : هل لوقتو « ًافغِض نيعبس ينيع يف تذدزا

 : هل لاقيف . ف ريثما تاو ترن د هل لاقيف « ًافْعِض نيعبس

 عمشت الأ : ةيشاهل اقف لاق . َكُبصَب , ُهَذقْنَي ماع قئام ٌةريِسم ككَلُم

 ؟مهآلعأ فيكف ٠ ًالزنم قنجلا لهأ ئنذأ نع بكا ٌمأ نبا انُثَدَحُي ام

 تيبس ذأ الوشار عل اك رس لاق
 . ثيدحلا

 )١( مكاحلاو هل ظفللاو يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور .

>33 



 ىلع اهعلطأ نأ : ًاضيأ ةيدمحملا ةمألا هذه هب ىلاعت هللا مركأ اممو

 . بابلا اذه يف يرجي امو باسحلا رومأ

 هرْمُع نع « َهَلاَحَم ال عبرأ نع َلأْسُي نأ َدُب ال ٍدبع ّلك نأ ربخأ دقف »

 « هقفنأ اميفو هّبستكا َّنْيَأ نم هلام نعو « هب لمع ام همْلِع نعو « ُهانْفأ اميف

 !( هالثأ اميف همّسِج نعو

 رو هيف نار3 َنيِواَوَد ةثالث ةمايقلا موي مد نبال َجَرْحُي

 هللا لوقيف ٠ هيلع هللا ني معلا هيف ٌناويدو « ِهُبوُنُ هيف ٌناويدو « حلاّصلا

 نم ِكَّنِمَت يِذخ : معّنلا ٍناويِد يف : لاب ترحل ا ع دج ليوا
 رع ا يل ماا كالا اع يرحل . حلاّصلا هلمع

 لمعلا بهذ دقو « معلا ُبوُنذلا ْئَ ئقبتو « ٌتِيفوتسا ام َكِتَّزِعَو لوقتو

 كل ُتْفَعاَض دق « يِدْبَع اي : لاق ًادبع ّمحْرَي نأ هللا َدارأ اذإف . ٌحلاّصلا

 . 76 يمعن كل ُتْبَهَوو : لاق هُّيِسْخَأ « َكِتاَتيَس نع ُتْرَّواجتو َكِتانَّسَح
 ّنأَو « دبعلا لمعل ةبسنلاب ىلاعتو هناحبس هللا محن َماقَم لك نّيَب دقو

 . ةّيهلإلا معّتلا نم ٍةمْعِن ّلقأ ِةَلَباَقُم يف ًائيش يواسُي ال دبعلا َلمَع

 للي يبنلا تأ ةشبحلا نم ًالُجر َّنأ :  امهنع هللا يضر رمع نبا نعف

 . يذمرتلا هاور 000

 ::رازبلا ةاور.- (؟)
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 ُتْنَمآ نإ تٍيأرفأ « ةّوبنلاو ناولألاب انيلع متلّضُف « هللا لوسر اي : لاقف
 يف كعَم ٌنْئاَكَل نإ «هب تلمع ام لثمب ٌُتلمعو ٠ هب َتْنَمآ ام لْثمب
 هللا الإ هلإ ال لاق ْنَم : لك يبنلا لاق مث « ْمَعَن » : لك يبنلا لاقف ؟ةّنَجلا

 هللا ّناحبس : لاق ْنّمو « هللا دنع ( هِدْيِحْوَت ٌقاَكْيِم يأ ) ٌدْهَع اهب هل ناك

 َدْعب ُكِلْهَن فيك « هللا لوسر اي : ٌلجر لاقف . ٍةَنَسَح فلأ ةئامي هل َبِتُك
 ةمايقلا ّمْوي ٌءْيِجَيل لُجَولا َّنِإ . هديب يِسفن يِذلاو : كي يبنلا لاقف ؟اذه
 ةَئسْسَت داكتف مثلا معن نم ةممّتلا موُقَف ٠ . هَلمْنأل لبج ىلع ْمِضُو ول ِلَمَعب

 مث « هيمحر نم هللا لّضفتي ام الول ٠ ؛ هّلُك كلذ ( ةمعّتلا ةَّنِك حجت يأ )

 ىلإ ١[ : ناسنإلا] 4رُكَدَماكيَس كي ل ِرّْدلأ نثر إلا لع َنَأ له : 0
 : يِشِبَحلا لاقف . 5٠١ : ناسنإلا] « ارك 6 اكلمو امن تلو م تي اذإو# +

 لاقف ؟كُنْيع ئرت ام َلْثِم ةنجلا يف يِنْيَع ئرت لهو 00
 تّجرَخ يأ ) هُّسْفَن تضاف ىتح ٌئشبحلا كبف «ْمعَن : لكك يبنلا
 . ©0« ِهَرْفُح يف هيِلْدُي لكي هللا لوسر ُثْيَأر انأف : رمع نبا لاق . ( هَحْوَر

 . ( هرْبَق يف هّلِخَدُي يأ )

 هِتداَبعب ٌرتغُملا ٍدباَعلا هّصِق
 لاق 311 لا9  دل هلوشر اضاع حرج لاو هولا يضر راج نع

 هللا دبع هدابِع نم ًادبع هلل هلل نإ ٌّقَحلاب َكْتَعِب يذلاو « ُدَّمَحم اي : ٌليربج

 يف ًاعارذ َنوُنالَ هلؤطو ُهْضْرَع « ٍرخبلا يف لبجج سأَر ىلع ٍةنس ةئايّسمخ

 هل جَرْخأو ٠ ٍةيجان ُلُك نم خسف يفالآ ةعبرأ هب طيحم ُرحبلاو ًاعارؤ نييثالن

 يف ( عمتجي يأ ) عِقَْبْسَيف ٍبْذَع ءامب ٍضْيِفَت عّيضألا ٍضْرَعب َةَبْذَع ًآنِيَع

 )١( يناربطلا هاور .



 اذإف . هَمْوَي دّبعتي ةَناَمُو ةليل لك يف هل جرخت ِناَمُر ٌةرَجّشو « لجلا لمس

 َماَق مث ٠ . اهلكأف ةَناَمْدْلا كلت ذخأو ءوضّولا نم تباصأف لَرَي ْئَسْمْأ

 َلَعْجَي ال نأو ًادِجاَس هْضِيَقَي نأ لَجَألا تقو دنع هَبَر لأسف . هِتالَصل
 - ا

 : ٌدجاس وهو هللا ِهْنَعْبَي ىتح ًاليبَس هْيَلع هٌُدِسْفُي ءىشل الو ضرألل

 ملعلا يف هل ُدِجَتف انْجَرَع اذإو اَنْطَبَم اذإ هيلع دمت ٌنْحنف « َلَعفف : لاق
 يِدْبَع اوُلِخْدَأ : ُبرلا ُهَل ٌلوُقيَف هللا يَدَي َّنْيَب ُفَقْوُيَف ةمايقلا موي ُتَحْبي هنأ
 ةنجلا يدْبَع اولخْدأ : ٌلوقيف . يِلمَعب لب « ّبَر : لوقيف يِتَمْحَرِب نجلا
 يتمغنب يِدْبَع اوُسياَق : هللا لوقيف . يِلَمَعِب لب « بر : لوقيف يتمحرب

 . نس ِةئامِسْمَح ٍةدابعب ْتَطاَحأ دق رّصبلا ٌةمْعِن دَجْوُتف « هلَمَعبو ِْيَلَع
 ىلإ وَجْيَف « رانلا يِدبَع اولذأ : : لوقيف ِهْيلَع ًالْضَف دّسَجلا ٌةَمْعِن ْثّيِقبو
 قر لوقيف . جلا يلِخدَ كيمخرب « ْتَر : يدانيف . رانلا

 . هْيَدَي نيب

 . ٌبَو اي َتْنَأ : لوقيف ؟ًائْيَش كت ملو كقّلَح ْنَم « يِدْبَع اي : لوقف
 لوقف ..:ثر اياكنأ 1 :لوقيف ؟ةنَس ةنامتمخ ىداسل َكاَوَف نم: :لوقيف

 ٍءاملا نم َبْذَعلا ءاملا كل جّرخأو « ِةّجّللا اسوا لع يف كّلَرْنَأ ْنَم
 نأ هَملأَسَو ٠ ةّئَّسلا يف َةََم ٌجْرْخَت امنإو ةناَمُر قليل ّلك كل َجَرْخأو « حلاملا
 يتمحرب َكِلَذَف : لاق . ٌبَراي َتْنَأ : لوقيف ؟َلَعََف ًادجاس َكضبقَي
 تنك ُدِبَعْلا َمُغِنف ٠ ةَّنَجلا يِدبع اولخْدأ . ةئنجلا كبد يِتَمَحَرِبو

 رشا ٍةَّمْحرب ُءاَيْشألا امّنِإ : ٌليربج لاق . ةّنَجلا هللا هلَحدأف . يِدْبع اي
 دمحم اي ل مج مو

 )١( مكاحلا هاور .



 رشّنلاو رشحلا رومأ نم لب ربخأ ام ٌةيقب

 ةاَشلل ٌيصتقيل هَنِإ ىتح « ضعب نم ِمهِضْعب َقْلخلل ّصتقأ هنأ ربخأو ٠

 نم ةّرّذلل ىَتَحو . ايْنُدلا يف اهْنحَطَت اذإ نق اهل ينلا نم اهل َنْرَق ال يتلا

 تؤّوصب ىلاعتو هّلاحبس ٌّقَحلا مهيدانُي مث . هكلام نم دبعللو ؛ َهَرَّذلا

 يغبني ال 000 ُناََّدلا انأ : 0 ل

 نسا ياام وا

 ةمْلُظلا نيب منهج رسج ىلع ناك اذإ ىنح ةمايقلا موي ٌمِلاظلا ءيجيو
 اوُمِلَظ نيذلا حربي امف هب هملَظ ام فرعو هَقَرَعَف ٌمولظملا يقل « ةَرعَولاو

 مل نإف «تاَئَسحْلا نم مهيِنأ يف ام اوُعِْنَي ىتح اوُمَلَظ يذلا نم نوُصَقُي
 نم َلَفْسَألا َكلزدلا اَوُدَرْوُي ىَّبح مهِتاَئْيَس نم مهِيَلع ٌّدُو , ٌتانَسَح ْمُهَل ْنُكي
 . « راثلا

 اذهل ٍمَتَش دق هّنكلو ؛ مايصو ٍةاكزو ٍةالصب مويلا كلذ يف ٌلُجر يتأيو ٠

 نم اذه ئطْمُيف . اذه َبَرَضو اذهل مَ كَمَسو اذه لام َلّكأو اذه فذقو

 َدخَأ « هيلع ام ْنَضْفُي نأ لبق هّئانّسح ُثيِنَق نإف « هتانّسَح نم اذهو هتانّسح

 « سِلْفُملا وه كلذو « رانلا يف حِرط مث هيلع تَحِرْطو مهاياطخ نم
 هّيَر ٌدبعلا ْىَقْلَي نأ » 0 كلذ يف ٍةعقاولا باسحلا رّوُص ْنِمو

 رْحَسأو كْجْوَرَأ كْدُرَسأ و كئمركأ ملأ ( نالف اي يأ ) ٠ لق يأ : لوقيف
 شيلا نيئيئر هذعاي ام لخات يأ )؟ ميت اوت 3 كزّذأو َلبإلاو َلْبَخلا كل

 كنأ َتْننْظأ : لوقيف «٠ بر اي ئلب : لوقيف . ( مناغملا عبُر وهو هسفنل
 يناثلا ىَقْلَي مث « يِنَمْيِسَن امك َكاَسْنَأ يْنِإف : لوقيف . ال : لوقيف ؟َيِقالُم
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 َلبَحلا كن ْوْخَسْأو َكْجْوّرَأو كذؤسأو كئركأ ملأ ءٌّلُق يآ : ُلوقيف
 كنأ َتْنََظَأ : لوقيف « ٌبر اي ئلب : لوقيف ؟عَبْرَتو ُنَآْرَت َكْرّدَأو َلبإلاو

 ثلاثلا َنَمْلَي مف يتتيسَن امك كَمْ ينإ : لوقيف ٠ ا اللا د

 لل ةقمأَو َكْجْوَرَأَو َكْدحَس أو كنرأ ملأ ٠ لف يأ : لوقيف وقيف

 َكنأ َتْنََظَأ : لوقيف ٠ ٌبر اي ئلب : لوقيف ؟ُعَبْرَتو ُنمأْرَت َكْرَذأو َلبإلاو

 ُتْمْصُو ُتِْيْلِصَو كلُسْرِبو كباتكبو َكِبُتْنَمآ « ٌبر ْيأ : لوقيف ؟َيِقالُم
 نآلا : لوقي مث . ًآذإ انّهه : ٌلوقيف . ل

 ىلع مك ؟أَ ُدَهشَي يذلا اكن هي ين كيم ١ كيلع ًادهاش ُثَعَنَن

 كلذو ٠ ِهِلَمَعِب ُهُماَظِعو ِهُمْحَلَو هْذِخَف ُقِطْنَيف . يقطنا : هِذِخَمل ُلاَقُيو هيف

 . 2906 هيلع هللا طَخْسَي يذلا كلذو « قفانملا كلذو « هسفن نو َرَدْيِ

 الو زوُجَي ْنَم لوأ وه ِِكَي يبنلا نوكيف ٠ ؛ مّهج ىلع ٌطارّصلا ماي مث ١
 ُدَمّيف  ْمَلَس ْمْلَس ّمهللا : مهمالكو « ٌلسُؤلا آلإ ٌّدحأ ٍذئموي ُمّلكتي

 يأ ) ٍليَحلا ٍديِواَجَأكو ريطلاكو حيّرلاكو قزلاكو ٍنْيعلا فْزَطك نونمؤُملا

 َشوُمْحَم ) َنئوُدْخَمَو . ُدَّلَسَم جاّتف ١ باكّرلاو ( ةّعرْسُملا ٍنّصُحلا

 « منهج ران يف ( عورضَم يأ ) نشودكمو « ٌلَسْرم ( مس

 يف اوُطَقَس نيذلا مهناوخإ يف اوُعَمْشَي ' ب نأ نيجاّنلا نينمؤملل نّدْؤُي مث ١

 ؟نوُجُحَيو نوُلَصُيو انعم َنوُموُصَي اوناك اّتاوخإ انيَر : نولوقيف منهج

 نوجِرْخُيف رانلا ىلع مهُّرَوُص ٌمُرْحَتَف « متفَرَع ْنَم اوُجِرْخَأ : مهل لاقيف
 انّيَر : نولوقي مث . هِتَبُكُر ىلإو هقاس فصن ىلإ ٌرانلا تذَخَأ دق ًاريثك ًاَقْلَح

 َلاقثي هبلق يف ْمَتدَجَو نمف اوُعِجْزا : لاقيف . هب انتم ْنّمم اهيف يقَب ام

 دن مل انّير : نولوقي مث . ًاريثك ًاقْلَح نوجرُخُيف  هوُجِرخأف ٍرََْخ نم رانيد

 لاقثم هبلق يف مَتْدَجو ْنمَف اوُعِجرا : لوقي مث . انت رمأ نّمم ًادحأ اهيف
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 مل انّبر : نولوقي مث ًريثك ًاقلَخ نوجرْخُيف « هوُججٍرخأف رح نم ٍرانيد بفصن
 لاقثب هيلق يف ْمَتذَجو نمف اوُعِجْزا : لوقت“ ادخل انك رمأ نقم ايفا كلن

 دن مل انّير : نولوقي ةَي مث . ًاريثك ًاَقْلَخ نوُجِرْخيف . هوُجِرْخَأف ريخ نم ٍةَرْذ

 قي ملو نويبلا عفش ةكتالملا تعش ّلجو رع هللا لوقيف . ًارْيَخ اهيف
 مل راتلا نم موق اهنم ٍجِرْخُيف ِراَثلا نم َةَضْبَق ضيف « َنييحارلا ٌمحزأ لإ

 : هل لاقُي ةنجلا ِهاَْفأ يف ِرْهَ يف ْمِهِِقلْيف ٠ ًامَمُح اوُداَع دق طق ًاريخ اوُنَمْحَي

 اهّتؤرت الأ . سلا ٍلئِوَح يف ةّبحلا جْرخَت امك نوجُرْخَيف « ةايحلا ُرَْ

 يأ ) َرِضْيَحُأو َرِفْيَصَأ سمشلا ىلإ نوكي ام ِرَجّشلا ىلإ وأ رَّجحلا ىلإ نوُكت

 ؛ ( ةَرضُخلا يف رَجّشلا ىلإ وأ ٍناَعَمَللاو ٍةرْفُصلا يف رجحلا ِنْوَل ىلإ ٌليمت
 تك فنا هللا لوشو اين: ولاقت َضَيِبأ نوكي ّلظلا ىلإ اهنم نوكي امو

 ُلْهأ مهُفِرْعَي ميِتاوَّخلا مهباقر يف ٍولؤللاك نوجُرُخيَف : لاق . ةيداّبلاب ئَعْرت
 ا ا ل لا

 انرع ةولروقت مكل رهف هِمَتْيَرامف ةنجلا اولُحْدا : لوقي مث هوُمَّدَق ريخ
 . اذه نم ٌلضفأ ئزنع وكلا لرقيف نيملاعلا نم ًادَحأ ٍطْعَت مل ام انّتْيَطعأ

 طَخْسَأ الف ّياَضر : لوقيف ؟اذه نم ُلَضفأ ٍءيش يأ انّبر اي : نولوقيف
 00 ًادبأ ْنُكْيلع

 : هل ظفللاو ملسمو يراخبلا هاور 220
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 طاّرّصلاو نازيِملاَو ٌضوحلا

 هب ىلاعت هللا مهمركأ ام : ةيدمحملا ةَمألا هذه هب ىلاعت هللا مركأ اممو
 . ةقباس ٍةَمأل لّصفي مل امم طارصلاو نازيملاو ضوحلا نع ملعلا نم

 بكرمب ٍرهش ريّس وحن هلوط ةفاسم « ًاًدج ٌليوط وهف : ٌيضوحلا امأو
 نم ئلحأو « كسملا نم ًاحير ٌُبيطأ . ةيواستم ٌةعساو هيحاونو « عرسُم

 أمظي مل ةبرش هنم برش ْنَم « جلثلا نم ُدربأو ٠ نبللا نم ضيبأو . لسعلا
 . ةنجلا نم ِهِناَذِمَي نابازيم هيف يرجي « ههجو دوسي ملو « ًادبأ اهدعب

 هلهأو « ءامسلا موجُن دعك هباوكأو « قرو نم رخآلاو بهذ نم امهدحأ

 ذْخَتي مل ْنَمو اورّيغي ملو اولٌدبي ملو كي دمحم انديس ةعيرشب كّسمَت ْنَم
 . هباحصأو كَ يبنلا هيلع ام ريغ ًةديقع

 نم ٍةعامجل فِلاَخُملاو ٌدترملاك هنع درطُي هنإف « لّدب وأ رّيغ نم امأ
 ٍنلعُملاو ٠ نيرئاجلا ةملظلاو ةلزتعملاو ضفاورلاو جراوخلاك نيملسملا

 . رافكلاو عدبلاو غيزلا لهأو ٠ يصاعملاب ٌفْختسُملا رئابكلاب

 ىلع كَ هللا لوسرو «٠ نيرجاهملا هارد هيلع ًادورو سانلا لوأو

 . ةّمألا نم هيلع ْدِرَي نم ٌرظتني ضوحلا
 تاوُمّسلا هيف ْثَنِزُو ول هللا قأَح نم ٌميظَع ُقلَخ وهف : نازيملا امأو

 ا : لَكوُم كلم هب ء تعسول ضرألاو

 قئالخلا عمسُي تدوصب كلملا كلذ ئدان هتازيم لقت نإف « نازيملا
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 ُكلملا كلذ ىدان هّنازيم فَ نإو « ًاذبأ اهدعب ئقشي ال ٌةداعس ٌنالف

 . 2""دبأ اهدعب ٌدعسي ال ةواقش َّنالف ّيقش : قئالخلا عمسُي توصب

 ا و ا دماج هيرب كر كاانج
 ىأ )' ةييلالك يلع( ةقلؤغ أ ): ةلزم :ةضخذم + :فيسلا نمت ذحأو

 اهيف يوهي لوو اي رك ل( يد الا

 7 نمد مب تيارا ٌبشْنَي الف قربلاك رمي نم مهنمو «٠ عورصمَو

 مث ١ وجني نأ كلذ ب : ٌبشنَي الف حيرلاك مث « وجني نأ كلذ ( ثبلي ملو هنم

 . لْجّرلا يشمك مث . لْجّرلا لمرك مث «. سرفلا يرجك

 لاقف . تكبف ّرانلا اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا تركذ دقو

 لهف «٠ ُتْيَكِف َراثلا ٌتْرَكَذ : ثلاقف ؟ِكيكْيُي ام ١ : ِهلكك هللا لوسر
 ٌدحأ رُكْذَي الف َنطاَوَم ثالث يف اّمأ : لاقف ؟ةمايقلا َموي مكيِلْهأ نوُرُكْذَت
 رّياطت دنعو ٠ ؟لّقنَي مأ هتازيم هير د دس : ًادحأ
 طارصلا دنعو ٠ ؟هرهظ ءارَو مأ هنيمَي يف هُباتك ُعَقَي ني أ مّلعي ىتح ٍفْحّضلا

 . (")6 زوجي ىتح ممنهج ْيَرْهظ نيب عضو اذإ

 نإ عاف اَنأ ؛ : كي لاقف هل عْفْشَي نأ كو هللا لوسر سنأ لأَس دقو
 ْلّوأ » : يك هللا لوسر لاق ؟كّبلطأ ني أف : تلق : ٌّنسنأ لوقي « هللا ءاش

 طارّصلا ىلع كَل ْمَل نإف : تلق : نشأ لاق“: طارّصلا ىلع ينّيْلطت ام

 ؟ٍنازيملا دنع َكَقلأ مل نإف : تلق : 0 ٍناَريملا دنع يتبلطاف : لاق

 . ©0« َتطاَوَم َةثالّكلا هذه ءىطخأ ال ينإف ضْوَحلا دنع ينيَلطاف : لاق

 ا #6

 . يقهيبلاو رازبلا هاور )030

 . دوواد وبأ هاور ()

 .بيرغ نسح ثيدح لاقو يذمرتلا هاور قرف

1 



 ١ 2 اع 7 سا
 ىمظعلا ةعافّشلاب ِةِْلَ دمحم انيبن ٌصاّصتخا

 هلي ًادمحم انيبن لعج نأ : ةيدمحملا ةّمألا هذه هب ىلاعت هللا مركأ اممو
 . فقوملا كلذ ٌعفاش وه

 انك » : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ثيدحلا يف ءاج امك

 ةسهت اَهْنم سَهتف هُيِجْعُت ثناكو « ٌعاَرَذلا هيلإ عِفْرف « ةَرْغَد يف لكي يبنلا
 نيلؤألا هللا ٌعمْجَي ؟كاذ َّمِم نوُرذت له « ةمايقلا َمْؤي سانلا ُدّيَس انأ : لاقو
 ونذتو ٠ ياذا مُهْعَمْسيَو ُرِيئاَنلا را رحاو دعس قينيرخألاو

 . نوُلَِتْحَي الو نوُقيطُي ال ام ٍبَْكلاو معلا نم سانلا ُعُلْبَيف سْمَّسلا مهنم

 ْنَم نورظنت الأ ؛ ٠ ملي ام نلاور هي مق اع ىلإ ةزوالا" 0
 هّنوتأيف « ٌمدآ مكوُبأ : ضل : ٍضْعَبل سانلا ٌضْعَب لوقيف ؟مُكَبَر ئلإ مُكَل ٌعَمْشي

 جي نم كيف غو . مد هلا كقلخ « رشلا بأ تا ماي : نولوقت

 كبَر ىلإ انل ٌعمْشَت هت الآ . ةّنجلا َكتَكْسأو + كل اوُدَجَّسِف ةكئالملا رَّمأو

 :انعلب امودو رت اه ىرتذلا

 ُبَضْعِي الو « هلم هلْبَق ْبَصْعَي مل ًابَّضَغ َمَْيلا بِضَع يبر نإ : لاقف

 اوُبَمْذا « يِسفَن يِسْفَت يِسفن « ُتْيَصَعَف ةرَجَّشلا نع يناهت هّنإو « هلم دعب

 ْلَوأ تنأ « حو اي : نولوُقيف حوت نوُنأيف ون ىلإ اوُبَمْذا « يِرْيَغ ىلإ

 0 و الأ | اروكش اذبع هللا كاس ذَكو . ضزألا لهأ ىلإ ٍلّسْؤلا

 | : ٌلوقيف ؟َكَبَر ىلإ انل ُعَمْشَت الأ « انَعَلَب ام ىلإ ئرت الآ « هيف ٌنْحَن ام
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 هنو هّلثِم ُهَدْعَب َبْضْعَي نلو ٠ هلثم هّلْبَق ْبَضْعَي َمْنَي مل ًابَضَغ ٌمويلا بِضغ نم يّبر

 ىلإ اوُيَهْذا . يِيْفَن يِْفَن يِسْفَن ١ يِبْوَق ئلع اهب ُتْوَعَد ةَرْعَد يِ ناك دق

 هللا نبت َتنأ : تواوكف 00 نوتأَيف ميهاربإ ىلإ اوُيَهْذا 0

 ؟هيف نحن ام ئلإ ئرت ال كيو ىلإ ال فما « ضْألا لأ نب
 ْنَلو ٠ هّلْثِم ِهَلْبَق ٍْبَضْعَي مل ًابَضَع َمْوَيلا بضغ دق يّبَر نإ : 20

 يِسُفَ يِسْفَت . اهركذف تابذك َتالَت ُتْبَدك ُتْدُك ينإو « هلم هَدْعَب َبَضْعَي

 : نولوقيف ئسوُم َنوُنأَيَف . ئسْؤُم ىلإ اوُبَمْذا « يِرْيَغ ىلإ اوُبَمْذا . يِسْف
 0 ا ل لا

 كيف انت قو دا لوقف هيف نحن ام ىلإ ىرَت اَمأ كبَر ىلإ اَنل ْعَمْش
 كك ذق يلو ؛ هلي دنت بو, ية بضخ ل بقع وبلا

 ىلإ اوُبَمْذا « يِرْيَغ ىلإ اوُبَمْذا . يِسْفَل يِسفَن يِسفَن « اهب ز را

 اهاتلا هتملك وهنأ لوس كنا اه لستم : نولرتت سلع نونأف . رمنع
 الأ « كِيَر ىلإ انَل ْعَمْشا . ملا يف ألا تكد « ني عوق ةقرم نإ
 مل ًابَصَع َمويلا َبِضَع دق يبو نإ : انس لوقف ة ؟هيف نحن اَم نىلإ ئرت

 يسفن يسفن نر

 ينو كي لقحم لإ اوَمْذا « يرَْع نإ اوفا . يسمن

 هاد دقو « هلل مقاعد + ل وُ تلا  ةتكما ؛ نوُلوُقيَف
 را ىلإ ال ْعَمشا . ركأت امو كينذ نم ماع اهانلل

 نم َىّلع هللا حنفي هن يتَرل ًادجاس ُعَقأف ٠ شرعلا َتْحَن يِنآف ٌُقِلطْنَأَف ؟هيف
 :ُلاَقُب مث . يَِِق ٍدحأ ئلع ُهْحَمفَي مل اثيش هيلَع هال نْسُحو هدِماَحَم
 لونا و يس ْأَر ُمَْرأَق .َْتُت ْعَمْشاو هت ْلَس كسر َْقزا , دّمحم اي

 ْنِم لخذأ « دمحم اي : لاقيه بَ اي يتما « بر اَي يتّمأ ١ ٌبر اي يتم

 ءاَكرش ْحُهو « وجا باوُبَأ نم ٍنَميألا بابلا نم مهيلع َباَسِح ال ْنَم كي

 َّنِإ « هديب يسفن يذلاو : لاق مث . باَرْبألا ّنِم كِلَُذ ئوس اميف سانلا

51 



 نتي امك وأ «َرجَهو ةكم نيب امك + . ٍةَنِجلا عيراصم ْنِم نْيَعاَرْضِملا َنْيَب
 ,.6)23 ىرْضُيو 0

 : كي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ّيوُرَو

 سل ال يرثي ئقئيو اهيَلع نوُسِلْجَي ٍروُث نم ُريانَم ِءايبنألل ٌعضوُي ١
 ىلإ نك َتَعُِي نأ ةفاخم يّبر ْيَدي نيب ًامئاق « هِيَلع ٌدعفأ ال : لاق وأ ٠ هْيَلع
 : حبو رغ هلا لوقف + يتم يِنأ بو اي : لوُقأف يِدْعَب ىي ىَيَمُأ ىَّقبَتو ِةْنَجلا
 . ْمُهَباَسِح ُلجَع َبَر اي : ران ؟كينأب تما نا ديراب ام « ٌدَّمَحُم اي
 ْنَم مهنمو ٠ هيَمْخرب نجلا لُخدَي ْنَم مُهْنِف ٠ نوُبَساحُيَف مهب ئعدُي

 تيت ذك لاجرب اكاكض ةطعأ تح ُعَمْشأ َلاَّزأ امف . يِتَعاَفَشب نجلا لُخْدَي
 ٌتكرت ام « ٌدّمحم اي: لوقَيل رانلا َنِزاخ كلام َّنِإ ىّتح ٍراَنلا ىلإ مهب

00 

 ٌعَمْشَأ ١ : لاق لكي هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو
 ؟ُدَمَحُم اي َتيِضَر ْدَقُأ : ٌلوقيف ىلاعتو كرابت يّبَر ينيِداَنُي ىتح يتمأل
 . "9 ُتيِضَرْدَق ٌبر ْيأ : لوقأف

 َنْيَب تْرْيُخ » : لاق لَك يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع
 , ئفكأو ٌمَعَأ اهّنأل ةَعافّشلا تتح افا ةنجتلا تتأ تبطي ذ ُلْخْدَي وأ َةَعافَّشلا
 اهئكلو «ء (  حلاصلا فلسلا يأ )- نيمّدقتُملا نينمؤملل ْتَسيِل اهنإ اَمأ
 0 َنُييوَلَبملا َنْئئاَّطَخلا نيبِنْذُملل

* 6 

 )١( ملسمو يراخبلا هاور .
 . ىنعمو .«ثعبلا » يف يقهيبلاو ©« طسوألا»و « ريبكلا ١ يف يناربطلا هاور (؟)

 . باتكلا : كاكصلا

 . يقهيبلاو « هحيحص » يف نابح نباو يناربطلاو رازبلا هاور ()
 . ديج هدانسإو هل ظفللاو يناربطلاو دمحأ هاور (4)
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 عنخ اهلهأ َلاَوحْأَو سا( ٠

 ملعلا نم اهَظَح رفَو نأ : ةيدمحملا ةّم ةّمألا هذه هب ىلاعت هللا مركأ اممو

 . ةقداّصلا ةّوُدلا ناسلب كلذو ؛ اهلهأ لاوحأو رانلاب يليصفتلا

 لكي ينلا ىلإ ليربج ءاج » : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع َيوُز
 ليربج اي : لاقف كو هللا لوسر هيلإ َماقف « هيف هيتأي ناك يذلا هنيح ريغ ٍنيح يف

 0 لاقف ؟نوّللا رّيغتم :م كارأ يلام

 منهج يل تّعناو رانلا يل ْفِص ليربج اي : هلك هللا لوسر لاقف

 اع طا نع ب َرَمُأ ىلاعتو كرابت هللا َّنِإ : ٌليربج لاقف

 ورانا عانوا يح ماع َفلأ اهيلع َدِقوُأف رمأ مث « ْتَّضيِبَأ ىتح

 الو اهُرَرَش ٌءِيِضْي ال ةملظم ُءادْوَس يهف . ثّدوسا ىتح ماع فلأ اهيلع

 تامل منهج نِم حِتف ةربإ ٍبْفَت َردَق َّنأ ول ّقحلاب كّنعب يذلاو « هبه أفطُي

 نب ًانزاخ نأ ول ّقحلاب كعب يذلاو « ِهَرَح ني ًاعيمج مهلك ضرألا يف نَم
 ههو ٍحْبُق نم مهلك ضرألا يف نَم ّتامل ايندلا لهأ ىلإ زّرب مّنهج ٍةَئَرَح

 رانلا لهأ ٍةلِسْلِس نكح نم ةَقَح ّنأ ول ّقحلاب كّدعب يذلاو « هجير ِنْنَن نمو

 امو ( ْثَدْكَدَت ) تَضقْرَأل ايندلا ٍلابج ىلع ْتعِضُو هباتك يف هللا َتعَن يتلا

 لاقف . ئلفّسلا ضرألا ىلإ َيِهَّتْنَي ىتح ( رارق اهل دجوُي مل يأ ) ْثراَقت

 رظنف : لاق . َتوُمأف يبلق ٌعِيصنَي ال ٌليربج اي يبسح : لي هللا لوسر

 َتنأو ليربج اي يكبت : لاقف . يكبي وُهو ٌليربج ىلإ هلي هللا لوسر
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 ءاكبلاب ّقَحأ انأ ؟يكبأ ال يل امو : لاقف ؟هب َتنأ يذلا ناكّملاب هللا نم

 يَلَعَل يردأ امو « اهيلع انأ يتلا لاحلا ريغ ىلع هللا ملع يف ُنوُكأ يلع

 نئلتبأ يّلعل يردأ امو « ٍةكتالملا نم ناك دقف « ُسيلبإ هب يلتبا امب ئلتب

 ئكبو ٠ ِكَي هللا لوسر ئكبف : لاق . ثورامو توٌُراه هب يلتبا امب

 ايو ٌليربج اي ْنأ : ايِدوُت ىتح نايكي الار امف « مالسلا هيلع ٌليربج
 هيلع ٌليربج عفتراق . ءايصْنَت نأ اَمُكَتَمأ دق لجو ّرع هللا َّنإ : ٌدمحم
 نوبعليو نوكَححضَي راصنألا نم مر لَ هللا لوسر جرخو ؛ مالسلا
 متكحضل ٠ ملعأ ام لوح نلف مدهج مكءادوو نوكشيسلا : لاقف

 ىلإ متجرخلو َبارَّشلاو َماعطلا ْمُتْعَسأ اَملو « ًاريثك متّْيَكَبلو ًاليلق
 نوعّرضتتو هيلإ نوؤجلت يأ ) هللا ىلإ نورأجت ( قرّطلا يأ « تادّعّصلا
 . 20(هيزك ةلازإب

 تؤُي : دلك هللا لوسر لاق : ل يا

 ل أ نوعبس اهل ةمايقلا موي رائلاب

 . 217« اهَتووُجَي كلم ففلأ نوعبس مامَز ٌلُك عم « ( اهيف

 ٌدِحاَو زج مدآ وب دِقوُي ام هذه مكُراَت » : لكي لاق دقف : اهّرَح ٌةَدِش اَمأ
 اهنإ : لاق . ةيفاكل ثناك ْنِإ هللاو : اولاق « مّنهج ران نم ًاءزج نيعبس نم

 . 7« اًهَرَح ٌلثم نهّلك « ًاءزُج نيتسو ٍةعستب اهيلع ْتلّضُ

 اهيف هللا لعج ام كلذ الولو « نيتّرم رحبلاب ُتِبِرْصَو ١ : ةياور يفو
 . 249« دحأل ةعفنم

 )١( طسوألا » يف يناربطلا هاور «© .

 . يذمرتلاو ملسم هاور (؟)
 . يذمرتلاو ملسمو يراخبلاو كلام هاور ()

 . يقهيبلاو هحيحص يف نابح نب باو دمحأ اهاور (5)

 ارتي



 لثم منهج - ران َّنأ نوبّسحَت : لاق ِخلكي هللا لوسر َّنأ » : ةياور يفو

 ًاءْرَج نيتسو ٍةعضب نم ٌءَزُج يه « راّقلا نم ًاداوس ٌدشأ ّيِه ؟هذه مكران

 , 230« تيعبرأو فيَ وأ ء اهنم

 لج مهيفو نوُديزي وأ لأ ةئام دحيسملا اذ يف ناك ول ٠ : كي لاقو
 . ©')6 هيف نمو دجسملا ٌقَرَت َرتحال « هّسَقَن مهباصأف َسُمنتف رانلا لهأ نم

 نما وك يذلا هو ( اوت: يسود يق نما نيج يف
 ؟ : فيكلا] هاك اقيم مجيب اًنلعحبو 8 : هلوقب

 ىلاعت هللا هذعأ « ةرم * ريعبس موي لك منهج هنم ذّوعتت ٍداَو منهج يفو

 . ( ِنْرَحلا بج ) : 1 ىّمسُي َنْيِئاَرُملا ِءاَدقلل

 ًافيِرَخ نيعبرأ هالعأ نم دفاكلا َْمرُي . ىَّوَه : هل لاقي ٌرصق منهج - يفو

 ىلع لِي نَمَول : ىلاعت هلوقب هيلإ ٌراشُملا وهو , هّلصأ غّلبي ْنأ لبق
 . كّلهو ىّدرت : يأ ١[ : هط] 4قوهدَقَف

 نهادحإ ُراَقِف ُبراقَعو َتاَيَح هيف « ( اًماثأ ) : عدُي ٍداَو منهج يفو
 ٍةمْحَضلا يأ ١ ةفكوملا ةلغَبلا لثم َنهنِم ُبرقَعلاو « مس ةّلُق نيعبس ٌرادقم
 هيغل ٍةَوَْح نع منهج َرَح نم دجي ام هيهِلُب الو  لجلا ٌعدلَت ( ةنيمسلا

 . هل قلبخ نمل وهف « ( اهّمَس ةّدام يأ )

 . منهج ءازجأ نم ِءْزُج لثم ِءاد لَك « ٌءاَد نوعبس منهج يفو

 لك يفو ٠ بْعِش فلأ نوُعِبَس داو لك يفو ِداَو َفلأ نوعبس منهج - يفو
 ل هو ّ . م ا ر# ”.9] . .
 . راّثلا لأ ةوُجو لكأت ةّيَح رخُْج لَك يفو ١ ٍرْحَج ّفلأ نوعبس ٍبعِش

 ) )1١يقهيبلا اهاور .
  (2)ىلعي وبأ هاور َ
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 نوعبس راد َّلُك يف « ٍراد َفلأ نوعبس بعش ّلُك يف » : ةياور يفو

 . ٍنابعُت فلأ نوعبس رب ُلُك يف « رثب تفلأ نوعبس تيب ٌّلُك يف « تيب فلآ

 ىتح قفانُملا وأ ٌهفاكلا يهني ال ٠ برقع تفلأ نوعبس نابت َّلُك يقذِش يف

 . هلك كِلذ مِقاوُي

 ٌنُمادحإ عسلت « ( لبإلا ) تْحْبلا قانعأ ٍلاثمأك ٍتاَيَح رانلا يف ّنإو
 ١ افيرك نيعيس اهو دعت ةعشل

 هيف « رحبلا لحاسك ًالحاس ٌبُج ّلك يف ( ًارابآ يأ ) ابابجل مّهجل َّنإو
 . لذا لاَعبلاك ُبراقعو ىتاخّبلاك ٌتاّيَحَو ( تارشح يأ ) ماوه

 نم ًابْرَغ َّنأ ول » : هلكت هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو
 قرشملا َنيب ام هّرَح ٌةَّدشو هحير نتن ىذأل «٠ ضرألا طّسو يف لعُج مّنهج

 ْنَم اهرَح دجّول قرشملاب منهج ٍررَش نم ًةررش ْنأ ولو « برغملاو
 0 برغملاب

 : ىه ٌةدَحوُم ٌءاَب اهدعب ءارلا ناكسإو ةمجعملا نيغلا حتفب ُبْرْعلاو
 . ةميظعلا ُولَّدلا

 ةنجلا هللا قلت اّمل : لاق لكي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 اهلهأل ٌتْدَدعأ ام نئلإو اهيلإ ظنا : لاقف نجلا ىلإ ليربج ّلسرأ ٌرانلاو

 عّجرف : : لاق « اهيف اهلهأل هللا ّدعأ ام ئلإو اهيلإ َرَظنف ءاجف : لاق . اهيف

 تنشف اهنا اهلَخَد الإ ٌدَحأ اهب ٌعمسي ال َكِتِْعو : لاق هيلإ

 : لاق . اهيف اهلهأل ٌثددعأ ام ئلإ زّظناف اهيلإ غِجرا : لاقف . هراكملاب

 دقل كِتْرِعو : لاقف هيلإ عّجرف « هراكملاب ُتْمح دق يه اذإف . اهيلإ عّجرف
 ئلإو اهيلإ ُرُظناف رانلا ىلإ ْبَمْذا : لاقو . ٌدحأ اهّلُخدَي ال نأ ُْتْفِج
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 . ًاضعب اهضعب ٌبكرَي يه اذإف اهيلإ رّظنف : لاق + اهنف ايلخأل ثدزغا اذ

 تل اب را اهلْخديف ّدحأ اهب عمسُي ال كِتَّزِعو : لاقف هيلإ :عجرت

 نأ ٌتيِشخ دقل كِتْرِعو : لاقف اهيلإ عّجرف « اهيلإ عِجرا لاقف « ِتاوّهَّشلاِب
 , ايلخد الإ ذَحا ايه رخك ذل

 نأ لبق ًافيرخ نيعبرأ هيف رفاكلا يوهَي ( ًالْيَو ) : ئّمسُي ِداَو منهج يفو

 هناحبس هيلإ ناش يذلا وهو (اًدْوْعَص ) : ىمسي ران نم لبَج اهيفو

 نيعبس رفاكلا هيف دّعصتي [1 : رثدملا] © اًدوْعَص مَقِهَ أس # : هلوقب ىلاعتو

 . ًادبأ كلذك هب يوهيو ًافيرخ
 وهو تاوهشلا نوعبتي نيذلا هيف ٌفذقي ( اّيَغ) : ىمسي ِداَو منهج يفو

 [54 : ميرم] «انيَغ َنوَقْلي فوه # : هلوقب هنأش لج ىلوملا هيلإ راشأ يذلا

 كلت مهذخأتف . لحاسلا ىلإ اوجؤخا : ني تيحلا رانلا لهأ لأس اذإف

 نوعجريف : اًهطِشَْتف كلذ نم هللا ءاش امو م مِهِبْوْنَجَو مههافشب م ٌماوهلا

 ُكْحَيَل مهدحأ َّنِإ ىتح ُبَرَجلا مهيلع طّلسُيو نارينلا مظعُم ىلإ نوردابيف

 : لوقيف ؟اذه كيذؤوُي له « نالف اي : لاقيف . مُظَعلا ودبي ىتح هدلج

 . نينمؤملا يذؤت تنك امب كلذ : هل لاقيف « معن

 از

 « هدأ علف اَميج ةماوثشو» : ىلاعت لاق امك « ميمحلاف مهبارش اّمأ

 ىلإ َصْلخَي ىتح ُميِمَحلا ذفنيف مهسوؤر ىلع ٌتَّصُيل هنإو ٠6[ : دمحم]

 داعُي مث « رهّصلا وهو هيمدق نم قّرمي ىتح هفوج يف ام تُلْسَيَف . هفوج

 . ناك امك

 072 رديدحم آم نم َقَشَو # : ىلاعت لاق امك . ٍديدَص ِءاَم نم َنْوَقْسُيو

 قوش وش هن يد اذإف . ههركيف هيف ىلإ ُبَوَقُي 1١-17[ : ميهاربإ] # ٌمعَّرَجَتي

 00 با 2 ةيرش اذإف . هةسارا ةورف تفقوو ههجو

 م



 أُمِيفَتْسي نِإَو » : لاقو © ٌرْهَكَعَتأ َمْطَمَف اًميِح ام اوُقُسَو» : ىلاعت لاق امك

 نم ًاولد َّنأ ولو [14 : فهكلا] « باَرَّشلأ شب هوُجوْلا ومي ٍلْهَمْلاَك ومب اوُثاَع

 وه : قاَّسْعلاو ميمحلاو . ايندلا لهأ نتنأل « ايندلا يف قارهُي ٍقاَسَْغ

 . رانلا لهأ ٍدولُج نم ٌليِسَي ام

 . ايندلا راد يف ترطق موُفَّزلا نم ًةرطق َّنأ ولو . موُفَّزلاَف مهماعّط ام
 . ؟هماعط نوكي نمب فيكف « مهشياعم اينُدلا لهأ ىلع تدسفأل

 ٌةركَذ ام وهو ٠ جرخي الو لخدي ال قْلَحلاِب ْدخأي كوش مهماعط نمو
 . [1 : لمزملا] 6َةَّضْع اَداَماَمَطَو # : هلوقب ىلاعت

 هَقلُي ٠ : لكك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو

 نوثاغُيف نوئيؤتْسَيف « باذَعلا نم هيف مه ام لِدَعَيف « ٌعوُجلا رانلا لهأ ىلع
 ماعطب نوثاغُيف نوثيغتسيف « عوُج نم يِنْعُي الو نِمْسُي ال عيرض نم ماعطب
 « بارّشلاب ايندلا يف صّصُْعلا نوزيجُي مهنأ نوركذديف ءَوْضُع يذ

 نم ْثنَد اذإف « ٍديدحلا بيلالكب ميِمَحلا مهيلإ عقْديف بارشلاب نوثيفتسيف
 مهنوطب يف ام ثعّطق « مهّتوطب ْتلَحد اذإف , مهّموُجو ْثَوَش مههوجُو
 مكينات كك ْمَلْوأ اولاَقط» : نولوقيف منهج ةنّرخ اوُمدأ : نولوقيف
 ىف الإ َنيرِفدَكحلا اًوتَعُد امو وعدا اوُلاَك ْلَب اوئاك تيْلاِب مُكُلُسُم
 كمي اوَداَبَو 8 : نولوقيف ًاكِلاَم اوُعْدَأ : نولوقيف : لاق [50 : رفاغ) للص

 : فرخزلا] #َتوُتكدم كت » : مُهبْيِجُيَف : لاق [7/ : فرخزلا] 4 كيرا ٍضَقَِل

 َفلأ مُهاَيِإ ِكلام ٍةباجإ نيبو مهياعد نيب َّنأ ُتْفيُث : شمعألا لاق . 0
 : نولوقيف مكُبَر نم ٌريخ َّدحأ الف « مكبر اوُعدا : نولوقُيف : لاق . ماع

 ان ةذ نك اهني اخيك آر © تاس اهو ئْكو كري ادع تبعا
 آو ابن اون » مهُبْيِجُيف : لأق ٠١5-1١[ : نونمؤملا] © تسر ومال

 دنعو « ريخ ّلُك نم اوسِئَي كلذ دنعُق ا لاق 6٠١8 : نونمؤملا] 4( نومْلكَم
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 . ©« ليولاو ةرْسَحلاو ريفَّزلا يف نوذُحأي كلذ

 نم نيلعنب ٌلِعتنم ّلجر ًاباذع مهنوهأف « باذعلا يف رانلا لهأ ٌتوافتيَو

 عم هيبعك ىلإ رانلا يف نم مهنمو « باذعلا ءازجأ عم هُعاَمِد امهنم يلغي ران
 مهنمو « باذعلا ءازجأ عم هيتبكر ىلإ رانلا يف نم مهنمو « باذعلا ءازجأ

 . ( همسج عيمج مَع يأ ) رمتغا دق نم

 اوُكبت مل نإف اوكبا ء ئمانلا اهيأ اي : ثيدحلا يف دي لوقيو
 مهدوّدخ يف مهعومد َليِسَت ىتح رانلا يف َنوَكِبَي رانلا ّلهأ نإ . اوكابتف

 - َمدلا ينعي - ليِسّيف « ٌعوُمدلا َعطقنت ىتح ( ٌراهنأ يأ ) ٌلوادج اهنأك

 . « نويعلا حرقتيف

 د. يذمرتلاو يقهيبلا هاور 2232

 ةدايزو سافنألا عّطقت : ةرسحلاو « هنم عولضلا خفتنت ىتح سفنلا دورت : ريفزلا
 . رجضلاو للملا

 ضف



 و

 اهلاّوحأَو ةنجلاب ةيدمحمملا ةّمألا في

 ملعلا نم اهّظح َرّْقو نأ : ةيدمحملا ةّمألا هذه هب ىلاعت هللا مركأ اممو
 باوبأ َّنأ لكي ربخأ ذإ . ةرّهطملا ةّرّلا ناسلب اهتفصو ةنجلا نع لّصْمْملا

 7000 ل0006 |تذخذ
 ومئاصلا هنم ٌلَخَدَي َناّيّرلا باب : ئمسُي ٌيصاخ ٌباب نيمئاصللف . لمعلا
 ةولعديف ؛ نومتاصلا نأ: لاقُي . مهُريغ مهعم ٍلْخْدَي ال ٠ ةمايقلا موي
 ٌدحأ هنم لخدي ملف قلغأ مّهدخآ لخد اذإف « هنم

 نيأ : ٍدانُم ئدات ةمايقلا موي ناك اذإف « ئحّضلا : هل لاقُي ٌباَب كانهو

 . هللا ةمحرب اولُخداف مكُباب اذه ؟ْئحُضلا ةالص ىلع َنوميِدُي اوناك نيذلا

 . هعِيْشُي ىتح انمؤم معطأ نم ألإ هنم لدي ال صاح ٌباَب كانهو
 . ُهَلْثم ناك نم َألِإ هعم لُخدَي ال

 « ةالصلا باب نم يعُد ةالصلا لهأ نم ناك نمف « ةالصلا ٌباَب كانهو
 ةقدصلا لهأ نم ناك نمو « داهجلا باب نم يعد داهجلا لهأ نم ناك نمو

 نم ىعُد هللا ليبس ىف هلام نم نيجوز قفنأ نمو ٠ ةقدصلا باب نم يعد
 ْ ْ حلا تازلأ

 أّضوَت نمف « ايندلا يف لامعألا بابرأ ضعبل اهلك حتفت ٌُباوبألا هذهو
 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال ْنأ ُدّهْشأ : لاق مث ءوضُولا. غبسأو
 باوبأ هل تحتُف . . . خلإ « ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل
 . ءاش اهّيأ نم لخدي ةينامثلا ةنجلا
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 نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : ةدايزب ٍةياور ىفو

 ىلإ اهاقنإ هتيلك ورانا ناو شال يمنع نأ وعمل سور دق ا دعتم

 . ٌقح رانلاو « ٌقح ةنجلا َّنأو « هنم ٌحوُرو ميرم

 ةنجلا باوبأ نم هدالوأ ٌاَقلتت « غولبلا نود دلولا نم ةثالث هل تام نمو

 . ءاش اهيأ نم ُلْحَدَي ةينامثلا

 تعاطأو اهجرف تظفحو اهرهّش تماصو اهسمَح َتَلَص اذإ ٌةأرملاَو
 . ٍتئش ةئجلا باوبأ يأ نم يلخدا : اهل ليق اهجوز

 هل تحتف « ّنهلاعَو ناتلاخ وأ ناتمع وأ ناتخأ وأ ناتنبا هل ناك نمو
 . ةنجلا باوبأ ةينامث

 نيب ام َّنأ انل َرِكُذ : لاق ناوزغ نب ةبقع نع ملسم جرخأ دقو

 ٌموَي هيلع َنّيأيْلَو ١ ةنس نيعبرأ ٌةريِسَم امهنيب ةنجلا عيراصَم نم ِنْيَعارصملا
 . ماَحزلا نم ٌظيِظَك وهو

 نيب ام َّنِإ « هديب ٍدَمَحُم سفن يذلاو » : لكك لوقي ٍةياور يفو
 ةكم َنْيَب امك ْؤأ . رَجَهو ةّكم َنيِب امَكَل « َّنَجلا عْيِراَصَم نم ِنْيَعاَرْصِم

 1 . « ئرضنو

 ٠ اهئطاب نم اهرهاظ ئىرُي توب يه : هنع هللا يضر ةداتق ل

 ؛ يجيتفنا : اهل لاقُي ام ُمُهفَتو « ملكتو ْمّلكتَت , اهرهاظ نم اهنطابو
 . يقلغنا

 نع هتايآ نم ريثك يف ميركلا نآرقلا نم انيلع ُهالت امب لي انربخأ دقو
 رادو دلخلا داذو ئواملا ”ةنخةثآ انريخأف + ةماعلا اهفاضوأو ةنجلا

 تاومسلا اهضرع َّنأو « ُمِيِقّملا ُميعنلاو , ناحيّرلاو ُحوَرلا اهيفو « مالسلا
 . باوبألا مهل ةحّتفُم نيقتملل ٌةأيهُم ٌةَّدَعُم يهو « ضرألاو

 ثيداحألا نم ريثك يف ةماعلا اهفاصوأو ةنجلا نع هلي ٌتّدحت كلذكو
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 دصقو ٌناحْيَرو 5 رون اهنإ ةبعكلا برب مسقأو . ةيسدّقلاو ةيوبنلا

 . ةريثك ٌلَّلُخو ةليمج ًءانسَح ٌةجوّرو « ٌةجيِضَن ٌةرمثو ٌدِرَطم ْدْهَنو « ٌدْيِشَم
 ٍيلاَع ٍةَلحم يف ٌةمعنو ةربحو ٌةرِضَحو ٌةهكافو « ةميلس راد يف ٍدبأ يف ٌماَقُمَو

 مظعأ نم ٌمظعَأ وه ةنجلا يف ٍءيش ُنقأَف . اهيف امب ايندلاب ساق ال ٍةيهَب
 . اهيف امو ايندلا نم ريح ةنجلا يف ٍطوَّس َعضوم َّنإ لب « اينّدلا يف ءيش

 هيلع تعلط امم ٌديََح « اهيف ةنجلا لهأ نم ٍدَحاَو سوق باق َّنِإو

 هتيلحو ُهُشيِز تدبف علُط ةنجلا لهأ نم ًالجر نأ ولو ٠ تيرغ وأ سمشلا

 : موجنلا ًءوض سمشلا ٌسسمطَت امك سمشلا ءوُض كلذ سمطل « هرواسأو
 روصتي نأ ةيملعلا هقافآو هكرادم تعستا امهم يرشبلا لقعلا عيطتسُي الو

 : ةعتمو ميعبلا :ذلو + مركلا دئاومو معتلا عاونأ نم. زادلا كلت يف ام ةقيقخ

 هللا َّنأل + قمدقلا ةريط يف ألا فئاطلو ١ ميركلا هجولا ىلإ رظنلا

 : لاقف « ماقملا كلذ يف ام ةقيقحب ل

 راشأ يذلا وه اذهو . 61 : ةدجسلا] 4 ني هر 37 ني م َىنْخَأ اي م سفن ملعت الف © لَو

 يدابعل ُتْدَدْعَأ » : هلالج لج ةزعلا ٌبر نع هيورَي اميف كي يبنلا هيلإ

 بلف ىلع طخ الوب: كتي نذأ الوم تاون تعال نينلانفلا
 . ( رشب

 نم هل هللا ُهَدعَأ اميف سمغناو ميعّتلا كلذ ئأر اذإ ناسنإلا َّنإف كلذلو
 روبُحلاو ٍةجهبل اب هسفنو هبلق ٌءىلتمي « ةغبص ةنجلا يف غبصناو ماقمَو ٍريَح

 بعتو ةَدْشَو سْوُب نم ايندلا يف هيف ناكام ئسنيو ٍرورَّسلاو حرقملاو

 كلب َوَم له ؟اسؤب َتْيَأَو له « ّمدآ َنبا اي : هل لاقُيل هنأ ىتح ٠ ِكنْضَو

 . طَق ٌةَدِش ُتْئَأَر الو « طق ٌمْؤُب يب ْرَم ام « يّبَر ايرشاو ال : لوقيف ؟ٌةَدِش

 لجألو نوّدجملا ٌقباستيو سفنألا ٌعابتَو جّهُّملا لذبت ليبسلا اذه يفف
 نمو « جلدأ فاح نم نأ نيدقتعم نونمؤملا عراسُي « ةيلاغلا ةعلّسلا هذه

 م



 يه هللا ةعلس َّنإو + ةلاغلا هلا ةعلس وه لزنملا َّنإو « لزنملا غلب جلدأ
 هدر ذل يدل ل رشلملا ةيؤنلاو : طوقستلا و قفوملا الإ ّلصَي الف ٠ ةنجلا

 . ةنجلاب تَفُح ىتلا ٌةراكملا ٌةَّرِضت الو ؛ رانلاب ةطيحملا تاوهشلا

 رّظنف ٌبَهذف « اهيلإ ْبَّهْذا : ليربجل لاق ةّنجلا قل امل ىلاعت هللا َّنأل

 اهّنَح مث اهلَحَد لإ ٌُدَحأ اهب م ْعمْسَي ال َكتَّزِعو « ٌبر ْيأ : لاقف اهيل

 مث اهيلإ رَظَتف بهذف « اهيلإ ْرظْناف ْبَمْذا , ٌليربج اي : لاق مث « هراكملاب
 َراَثلا هللا قّلخ اًملف . ٌدَحَأ اًهلُحدَي ال ْنأ ٌتيِشَخ دَقل « ٌّبر يأ : لاقف ًءاج

 : لاقف َءاج مث اَهْيلِإ رظتف بهذف ٠ اهيلإ زظناف ْبَمذا « ٌليربج اي : لاق
 : لاق مث ِتاَوُهَّشلاِب اهّمَسَف . اهّلْخْدَيَف ٌدحأ اهب عمسُي ال كِتّزعو « ّبر ْيأ
 بر ْيأ : لاقف اهْيلِإ َرظنف بهدف « اهْيَلِإ زظناف ْبَهْذا « ُليِرْبِج اي
 . اهلخّد الإ ّدَحأ َقَْي ال نأ ٌتيِشَح دقل َكِتَّرِعَو

 رظن « اهراهنأ اهيف ٌّقشو اهّرامُي اهيف ْىَّلَدو ةنجلا ىلاعت هللا قلخ اّملو
 َحَلْفأ دق « هيلع َتْيِضَر ْنَمِل ئبوط : ثلاقف يِمّلَكت : اهل لاقف اهيلإ
 اهيلإ ّلِصَي الف « ٌليخب كيف ينُرواجُي ال يِلالَجو يتّزِعو : لاقف َنونِمْؤُملا
 مهنع هللا َيِضَر نيِذّلا نوُئِمْؤُملا الإ ُحِلْفُي الو , نوحِيْفُملا الإ ٍنامأو مالَسب
 . ِهْنَع اوضَرَو

 لامعأ يفالتخال ًاتوافتم ةنجلا يف يورخألا ٌماركإلاو ٌماعنإلا ناك املو
 ٍةفلتخُم ّبتارم ىلع ًاضيأ ةنجلا يف مهلزانم ّنوكت نأ كلذ ئضتقا ٠ سانلا

 . لِماَعلا دهُجَو لماَكلا قبسو ٍلِضاَفلا ٌلضَق رهظيل ٍةَتواَفَتُم تاجرّدو

 . سودرفلا يه . اهمظعأو تاجردلا هذه ئلعأو

 راهنأ رجعت اهنمو 6 نمحرلا شرع هقوفو ةجرد اهالعأ سودرملاف

 . ةعبرألا ةنجلا
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 هللا لاي نا + نفل اتا اذإ هك هلا لوسر انوينا ةتقف اَذَيلَو

 ىلإ ٍلوُصّؤلا قيرطو تاجردلا هذه ئلعأ ِكاردإ َليبس انل َنِّيبو ٠ سودرفلا
 : يهو اهيف ِءاقِتْرالا َباوبأو اهفرشأ

 ٌراظتناو . دجاسملا ىلإ اطُخلا ٌةرثكو « هراكملا ىلع ٍءوضُؤولا غابسإ
 ةالَّصلا دعب ِةالَّصلا

 ةمزالم عم نآرقلا ظفحو « هللا ليبس يف ٌداهجلا : باوبألا كلت نمو

 . دجاسملا ىلإ اطخلا ٌةرثكو « هراكملا ىلع ءوضولا غابسإو ٠ هتوالت
 نم لجرلا اهب ملكتي هلوسرو هللا يضرت ٌةبيَط ةملكو « هللا ركذ نم ٌراثكإَو
 . ميظَع هوركم ِءالَب ىلع ُليِمَج ٌربصَو ء الاب اهل يقلُي ال هللا ناوضر
 ٠ ملظ نمع وفعّو رب ْغلْبَم وأ زوار علت ىف اطال يدررم هي الو

 ضعب ىلاعتو هناحبس هللا ّصتنخا دقو . عطق نمل ٌلصّوو مرُح نمل ٌءاطعإو

 , مهلمعب لمع نم الإ اهكردي الو مهريغ اهلاني ال ٍةنيعُم تاجردب سانلا

 يعسلا يف ٍريكفتلاو مومُهلا ٌبابرأ لإ اهلاني ال ةصوصخّم ٌثاجرد كانهف
 . لالحلاب لايعلا ىلع

 رظاّنلا ٌبَجعتيف « ُقرَب هل ٌعمليف ةنجلا يف وهو ٌهرصب ٌعفريل دبعلا َّنِإو
 ؟اذه ام : لوقيو ُهّرصب ٌففِطْحَي داك يذلا عماللا كلذ نم ٌعزْملا ُهذَخَأيَو

 ىلعأ هتجردو ؛« هروث نم مظعأ هنزل ريق الن كا رون اذه : لاقي
 ٌّلَضَف دق فيكف ٠ ًاعيمج ايندلا يف ٌلمعن انك نالف يخأ : لوقيف هتجرد نم

 اَضّرلا هبلق يف لعجُي مث « ًالمع كنم لضفأ ناك هنإ : هل لاقيف ؟اذكه َىلَع

 . ئضرَي ىتح

 هنم ةجرد عفرأ هُدِبَع نوكيف « ةنجلا نالخدي هدبعو لجرلا َّنإو
 هلل ًاركذ رثكأ ناك هنإ : لاقيف ايندلا يف يدبع ناك اذه ٠ بر اي : لوقيف

 و
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 اناا قري برفانات ايحانوو هل ن راسو وم ظريف الاميل
 قون اهضعُي ا+ الكم ةنيتلا تاوبا نإ :٠ ةنع هلا يضر يلاط يبا نب نيل

 اهدنع مُه اذإ ١" :ريزلا 4اَهبوبأ تحف اهو اَدِإ فعل : ارث هدو لمع
 يف كرت الف ؛ امهادحإ نم نوبرشيف نايرجت نانيع اهلصأ يف ٍةرجشب

 مهبلغ رعت قرخألا نم نولتسايوا# ةنمز لإ ّىذأ الو ّىذق مهنوطب
 مث ٠ . اذبأ اله دعب مهراشبا ريحت الو عهسووز ثكشت شت الف «٠ . ميعنلا ٌةرضَن

 ؛ هلزنم ٌفرعُي وهو لجرلا ٌلخديَف 8+ : رمزل) 4 اوم ري أرق
 نم مُدقَي ميمحلاب ُلهألا ٌرِشبتسَي : امك مهتيؤرب نورشبتسيف ناَدلولا مُهاقلتيو

 ؟هتيأر تنأ : لوقتف مهتنياعمب مهنوربخيف مهجاوزأ ىلإ نوقلطنيف « ةيبّعلا

 ؛ هتيب ساسأ ىلإ رظنيف هريرَس ىلإ ءىكتيف هتيب ىلإ ٌلخديَف بابلا ىلإ موقت

 قا فاو رمحأو رضخأ يف وظني مث ٠ ؤلؤللا ىلع َسّسَأ دق وه اذإف
 ' لوقيف . ٌهرصَب عِمَتْلال هل قلخ هنأ الولف « هتيب ِكمَس ىلإ هسأر فري

 يفو [4* : فارعألا] 4ُهّنلأ اس ده ّنَأ لول َىِرَتْبل اك اَمواَدْهِل انسَدَه ىِرَلا هَ دَمََل »

 ايف َنوُعدي اهيذ َنييكمم (ج) باونالا ل َدَحَنقُم ِنْدَع تنجب » 20 ةناحيساهل رق

 اذإ مهنأ : وه وهو « ٌعئارَو ٌعيدَب ىنعم 5١-01[ : ص] # باسو زريثكم رهف

 نوف امك ملا ل لذ موي اهيارا قلعت وال ل ل ارا

 هللا لاق امك « اهباوبأ مهيلع تقلغأ اهلهأ اهلخد اذإف : ٌدانلا اًمأو
 ئمَس هنمو « ةقلغُم ةقبطُم يأ (+ : ةزمهلا] 4 ٌةَدَصْؤُت مك ابإؤ : ىلاعت

 تلِجُج دق [4 : ةزمهلا] © َمدَّدَمُم مَع ىف » ٌةدصْوُم يهو « ًاديصو : بابلا

 00 ا ا ا لا

 الو ٌباب اهل حتفُي الف « ةقبطُم مهيلع اهباوبأ ينعي : لتاقُم لاق . بابلا

 .ةبألا رخآ لور اهيل ندنسب لرش اهب عرسي

 مهباهذو مهفيرصت ىلإ ةراشإ هل باوبألا حيتفت يف نإف . ًاضيأو
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 يف مهيلع ةكئالملا لوخُدَو « اوؤاش ٌثيح ةنجلا نم مهئوبتو « مهبايإ

 . تقو َّلُك يف مهيلع مُهُرِسياَم لوخدو . يفاطلألاو فحّتلاب تقو لك
 باوبألا قلع ىلإ اهيف َنوُجاتحي ال نمأ ٌراَد اهنأ ىلإ ًةراشإ ؛ ًاضيأو

 كانشرف هناك املو يق لاق اك دنا: ىف كالا ىلإ ناتج ]راك اك

 ةنجبلا قزف ةلاخلا نجلا تابوت .كلذك ايناريأ' تناك < نعي قون اهضع

 . هنود امم ٌعسوأ اهيلاعف « تعستا « ةنجلا تلَع املكو « اهتحت يتلا

 . ةنجلا عسُو بسحب بابلا ةعسّو

 ٠ بابلا يعارصم نيب ام ةفاسم يف ءاج يذلا فالخلا ُهِجَّو اذه لعلو

 . ضعب نم ئلعأ اهضعَب اهباوبأ نإف

 يذلاو » : لاقف ةنجلا ٍةنجلا لهأ لوخد ةفص نع لكك ثّدحَت دقو

 ةحيجلأ اهل ضب يقوُنب اوليقُتسا مهروبث نم اوُجَرخ اذإ مهن « هديب ييفن
 َدَم ّلْثِم اهنم ةَرَطَح لك ًلالتي ٌروُت مهلاع ُكرُش مقنلا كرايم
 مئاَفَص ىلع ءارْمَح َتوقاَي نم هَل اًذإف ٠ ٠ نجلا باب ىلإ نوي وصلا

 اوُيِرَش اذإف ٠ ناَئْيَع اهلضأ ْنِم عبي د ةنجلا باب ىلَع ٌةَرَكَش 0

 ىرخألا نم اوؤُضَوَت اذإو ٠ ميِْنلا رو رخلا امهِدَحَأ نم
 ّنيِنْط ٌتعِمَس 00 ةحيفصلاب ةقلَحلا نوبرضيف « ًادبأ مُهُراعشأ ْتَعْشَت مل

 ةلجعلا اهمختستف اهُمَتْسَتَف « َلَبفَأ دق اهَجْوَز َّنأ اَرْوَح َّلُك غبي ؛ يلع اي ةقّلَحلا

 لل ٠ بيلي اهرب ٌمئاقلاو اهَمِداَح يأ - دو ثعبتف

 ِءاهَبلاَو ٍروُتلا نم ىرَي امم ًادجاَس ُهَل َوَحْل « هّسفن ُهَقَوَع لجو رع

 يتأّيف ٠ ُهَرئأ وُمَقيف ُهَعِبْنََم ١ كرئأب ُتْلِكَو يذلا َكُمِتَق انأ : لوُقَي
 يح َتْنأ : لوقت هاتف ِةَمْيَحلا َنِم جُرْخَتف ةلَجَلا اَهفخَتْسَتَ هتَجْوَر
 اذن ” نبا دا ديال نارا او ةَيضاَدلا اًنأو «٠ كّتِح انأو

 فلأ ةئام ِهِفْقَس ىلإ هِساَسأ نم ًاتيب ُلُخْدَيَف « ًادبأ ٌنَعظَأ الف ُةَدِلاَكلا انأو
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 . هضخخ ٌقئاَرطو « دْيُخ ُقِئارَط توقايلاو ولولا لدْنَج ىلع ّينبم ٍعارذ
 أكتي ام  ةكيرألا يتأيف ٠ . اهتّبحاص ُلِكاَشت ةقيرط اهنم ام « ٌدفص ٌقئارطو

 ىلع « ًاشارف نوعبس ريرسلا ىلع « ٌرْيِرَس اهيَلَع اذإف - ريثو شارف نم هيلع
 اَِقاَس خُم ىرُي « ةَلُح نوُعْبَس ةجوز ّلك ىلع « ةجوز نوعبس شارف لك

 ا ل
 نيل فاض د هٌحيرو هّمعط ريغتي مل يأ - ٍنِسأ ٍريغ ءام نم ٌراهنأ  ٌةدرْطم

 نم ٌاَهنأو « لخملا نوطُ نم جي مل ىَّصُم لَسَع نم اهلأو دك هيف
 رّيقتي مَل نبل ْنِم ٌراهنأو « اهيادفأب لاَجَّرلا هرُصْعَت مل نيِبِراّشِِ ذل ةرْمَت
 . ِةَيِشاَملا ٍنوُطُب نم ْجِرْخَي مل هُمْعَط

 نم نولُكأيف اهتحنجأ ٌمقرتف ضي . نب ٌريَط ْمُهْنءاَج ماعطلا اوُهَتش شا اذإف

 . يدم كامي اهيفو . بَعدَ يت مث.« اوؤاَّ اولا يأ نم ٠ اهبوُُج

 ًامئاق ًءاش نإ اوؤاَش ٍرامثلا ّيأ ْنِم تولكأيف ْمِهيَلإ نضْعلا تعبنا اًهْوَهَتْشا اَذِإ

 [ه4 : نمحرلا] # ٍناَد ِنْيََجْلا قبو # : ىلاعت هلوق كلذو « ًاتكّتُم ءاش نإو

 . « ؤلؤللاك ٌمَدَح مهيديأ نيبو
 ؟نيزداتو تالد يبا « نيلحكم ًادْرُم ًادوُج ةنجلا ةنّجلا ّلهأ لخديو»

 3 ا . مُهبايل ىلبت الو مهبابش ىتفي ال

 ُكَْسِيلا مهُحْشَرو ء بَهّذلا مهُئينآ , نوُطّوَصَتَي الو َنوُطِخَتْمَي
 . « ُةَرَلَألا مُهرِياِجَمَو

 ىلع رمي « ايندلا يف ًاطْلَحُم ناك ٌلجرف « اهيف ةلزنم مَماَنْدَأ اَمأ »
 - طقست يأ - ّدَي وجت ٠ هيلجرو هيديو ههجو ىلع وبحَي وهو طارصلا

 ا
 يذلا هلل دمحلا : لاقف اهيلع فق َ و صْلَخ اذإف ٠ ل ع ككلذك

 . ابار ذإ دعب هن يناكت ذإ ٠ ادحا طي مل ام يناطغأ

 ما



 ف ١ لسّتْغيف نجلا باب دنع ٍرْهن يأ  ٍريِدَغ ئلإ هب ُقلطنُيف : لاق
 يبابلا للخ ني ةنجلا قناع يرج + مهتاولاوب نجلا رعأ خير هللإ
 نم َكَتْيَجَت دقو ةنجلا ٌلأْسَتَأ : هل ٌلوقيف ٠ ةنجلا ينْلِخْدأ ٌبر : ٌلوقيف
 : لاق اهَّسْيِسَح عّمشسأ ال ًاباَجِح اهتيبو ينيب ٌلَعِجا « ٌبَر : لوقيف ؟راثلا

 . ٌمَلُح هيلإ هيف وه ام َّنأك ٠ كلذ ماَمأ ٌلِزنَم هل عفرُي وأ ىرّيو ةّنجلا لُخديف
 : ٌلوقيف « لِزْنَملا كلذ ينطغأ «اّبَر : لو مانملا يف اير يأ -

 0 َكِتّرِعَو ال : لوقيف « هريغ ُلأْسَت هَكََطعَأ نإ كّلعل
 َوُه ام َّنأك ًالِزنَم كلذ ٌمامأ ئريو «٠ ُهلِْنيف ُهاَطْعيف ؟ نم نم نَسحَأ ٍلِزْنَم ٌيأو

 ىلاعتو كرابت هللا لوقيف « َلِزْنَملا كلذ ينطغأ « بَ : لاق ٌمّلُح هيلإ هيف

 يأو ٠ براي َكِتْزِعَو ال : لوقيف ؟هَدْيَغ ٌلأْسَت ةكتْبَطعَأ ْن ْنِإ َكّلعلف : هل

 . ُتكْسَي مث « ُهلِْيف هاطْعُيف ؟ هنم ٌنَسحأ ِلِْنَم

 ىتح كّتلأَس دق بر : ٌلوقيف ؟ُلَأْسَت ال كل اَم : ُهرْكِذ لج هللا ٌلوقيف
 نضر هلا ةرك َلَج هللا لوقيف « كتبيحتسا ىتح ُثمسقأو « َكتْيَيْخَسا
 : لوقيف ؟هفاعضأ ةرشعو اهني موي ىلإ اهل ُذْنُم ؛ ايندلا ّلْثِم كيليعأ نأ

 . هلوق نم ىلاعتو كرابت ُبرلا ُكحضيف ؟ةَّزلا بر ٌتنأو يبأَرْهَ

 اذه نم ناكملا اذه علب اذإ دوعسم نب هللا دبع ُثيأرف : لاق

 : هركذ ّلج ٌبرلا لوقيف : لاق ٠ هّسارضأ َوُدِبت ىتح َكِحَّض « ثيدحلا
 : لوقيف « ِساّنلاب ينفِحلأ : لوقيف « ْلَس ٠ ٌرِياق كلذ ىلع يْتكَلو ء ال
 0 ٌقِلطْنَيَف : لاق . سانلاب ْنَحْلِإ

 ؟َكَل ام « كسأر غَفزا : ُهل لاقيف « ًادجاَس ٍدِخيف « ِةَرُد نم ٌرِضَق هل

 نم ُلِزْنَم وُه امنإ : لاقُيف « يِّبَر يل ئءارت وأ يّبَر ُتيأر : لوقيف
 . كلِزانَم

 *:لوقيف اة“ ةاالا اقف »+ هل نرجشلل ًايييت ذلخر نقلي مث لاق
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 ةيعو 4 قلنا 2 نم نواح انآ امن[ + لوقف" ةكيالتلا ني كلم كن ُثياَر
 'ء كل اطل ل كا

 ٍةفَوَجُم ِةزُد نم وهو : : لاق . رطفلا هل حف يع تام حطم لاق
 ةءطبم ءارضخ ٌةرهوج ُهلِبْفَتْسَت . اهنم اهُحيتاَفَمو اهُالغأو اهُباوُب أو اهُفِئاقَس

 0  ٍةنَطَبُم ءارضخ ٍةرهوج ىلإ يضفُي باب لك « ًاباب نوعبس اهيف ًءارمحب
 ٌرَس ةرهوج لك يف ٠ ئرخألا ٍنول ٍريغ ىلع ٍةرَهوُج ىلإ يضُفَت ٍةرهوج

 ها يا ٌءارْوَح ّنهاندأ  ٌءامإ نا فاسو عمدا

 دوا 11 ايوة ارو اهلك اهيلخ هور نم اهنا ل

 . ٌفْرْشَيِف فرشأ : لاف انيق نيام يف تنادزا فارع هلع

 . كرصَب : ُهذقْنَي ماع ِةئامم ٌةريِسَم َكُكَلُم : هل لاقيف
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 0 ل يع َمْسَت الأ : رمع لاقف : لاق

 ٌنيَع ال ام « نينمؤملا ٌريمأ اي : لاق ؟مهالغأ فيكف ٠ الِزنَم ةنجلا لهأ

 نم َءاش ام اهيف لَعَج ًاراَد قلَخ قلخ هدو لج هللا نإ + :ثّععسم نأ الوتخأر

 ا ا ا

 رق نش مث 6 َىفِخُأ م سقت ملت الق + ل
 0 مرج نع

 ني ءاش نت امهارأو ءاّامب امهتلزو نتج كلذ نو قلخو : لاق

 اهري مل يتلا رادلا كلت يف رن َنيْلِع يف هباتك ناك نم : لاق مث ٠ هِقَلَح

 ةميَح ىقبت الف ِكلُم يف ٌريسيف ُجُرْخََل نييَلع لهأ نم َلجرلا نإ ىتح « ٌدحأ
 : نولوقيف هحيرب نورشبتسيف « هِهجَو ِءوَض نم اهلَخد لإ نجلا ٍميِِخ نم

 ُريسي جرح دق َنييَلِع لهأ نم لجر حير اذه « حيرلا اذهل - ًابجع يأ - ًاهاَو

 مكب
 + اهققاف :تلس: نإ هك تولقلا هنكانإ ع اثم ىقلكتو لاق

 انوي



 ِكَلَم نم ام  ًاسفن يأ  ًةرِفّرل ةمايقلا موي مّنهجل نإ : ٌبعك لاقف

 : لوقيل هللا ليلخ ميهاربإ ْنِإ ىتح ٠ ِهييْكُول رح ألإ لّسْرم يبن الو برقم
 ٌتننظل ٠ كلمع ىلإ ًايبن نيعبس لمع كل ناك ول ىتح ء يسفن يسفن ّبَر
 و النا

 هللا يضر رمع نبا نع ثيدحلا يف ءاَّج دقف « نيعلا ٍروُح ٌءانِغ اًمأو

 نوجاوز نيل ةنجلا ,لهأ جاوزأ 61 : و هللا لوسر لاق : لاق امهنع

 تاريخعلا نحن ) هب َنّيدغُي ؛ امم نإ ٠ طق ٌّدَحَأ اهعمّس ٍتاوصأ نسحأب

 نيّنغي امم ّنِإو . ( نايعأ ةَدقب ٌنَظنُي . تارك وق ورأى هي ناجعلا

 66-0 ل ا لع تادرس د
 , 20( « ْدَّئَعظَت الف تاميقُملا

 )١( مكاحلاو يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور .

 طسوألا هو « ريغصلا » يف يناربطلا هاور (؟) «© .
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 و

 ةنجلا قوش

 هنع هللا يضر ةريره ابأ يقل هنأ هنع هللا يضر بيسملا نب ديعس نع
 لاق . ةنجلا قوُس يف كنيبو ينيب عمجي نأ هللا لأسأ : ةريره وبأ لاقف
 ١ : لاق كك هللا لوسر ينربخأ . معن : لاق ؟قوُس اهيف وأ : ديعس

 موي ٍرادقم يف مهل نّذْؤُيف , مهلامعأ لضفب اهيف اولّزن اهولخَد اذإ ةنجلا لهأ
 يف مهل ئئبتتو هّشرَع مهل ُرِييو هللا نوروزيف « ايندلا مايأ نم ةعمجلا

 . ٍوْلْول نم ُدبانمو « ٍروُن نم ٌربانم مهل عّضوتف . ةنجلا ضاير نم ٍةضوَر
 نم ُربانمو « بهذ نم ُرباَتَمو ٠ ٍدَجْرَبَر نم ُربانَمو « توقاي نم ٌربانمو
 يأ  روفاكلاو كسملا ِنابْتُك ىلع ٌءيِنَد مهيف امو مهاندأ ٌنِلْجَيو ٠ ٍةضف

 تاحصأ نأ نوري ام نيل يك سارع حملا تاع

 لهشلا لوس اي كتلك“ ةريرهوبا لاق“ ًاسلجم مهنم ٌلضفأ ٌيساركلا

 ؟ٍردبلا ةليل رمقلاو سمشلا ِةيؤُر يف نؤّرامتت له ٠ معن : لاق ؟انّبر ىرت
 ىقبي الو « ّلجو رع مكبر ِةيؤُر يف نورامتت ال كلذك : لاق . ال : انلق

 لوقيل ِهّنِإ ىتح . ًةرّضاحم  ُهمَلَك هللا ٌةرَضاَحَألإ ٌدَحَأ سلجملا كلذ يف
 هِتاردَغ ّضعب هُُكْذُي ؟اذكو اذك تلمع َموي نالف اي ٍركذت الأ : مكنم لجرلل
 ؟يل رفغت ملفأ « ٌبراي : لوقيف - هنايصعو هتاوفه يأ - ايندلا يف

 « كلذك مه امنيبف . هذه كتلزنم َتَْلَب يترفغم ِةَعَسِبف ٠ ىلب : لوقيف

 ًائيش هحير ّلثم اودجي مل ًابيط مهيلع ثرطمأف مهقوق نم ةباحَس مهْنّيِشع
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 نم مكل ٌتدّدعأ ام ىلإ اوُموُق : ىلاعتو َكرابت انّير ٌلوقي مث ءاطق
 هيف « ةكئالملا هب تّفَح دق ًاقوُس يتأنف : لاق ْمُتيِهْشا ام اوُدْخف « ٍةمارَكلا
 بولقلا ىلع ْرْطْخَي ملو « ُناذآلا عمست ملو « هلثم ىلإ ُنويُعَلا رظنت مل ام
 كلذ يفو .٠ ئىرّتشُي الو يش هيف عابُي سيل انْيَهَتْسا ام انل ُلَمْحُيَف : لاق
 ةلزنملا وذ ُلِجَولا ليَقُيف : لاق ًاضعب مهضعَب ِةَنجلا ٌلهأ ىَقلَي قوُسلا
 هيلع ىرَي ام  هجِعْزُي يأ  هعوُريف ٌءينَد مهيف امو هّنوُد نَم ىَقلَيف ٍةعفترُملا

 كلذو « هنم ُنسحأ هيلع لّثمتَي ىتح ِهِثيِدَح رخآ يضقنُي امف . سابللا نم
 . اهيف َنَّرحَي نأ ٍدحأل يغبني ال هنأ

 ًالهأو ًابحرم : نأقيف انّججاوزأ انامَلتتف « انلِزانم ىلإ ُفِرَصْنَن مث : لاق
 . هيلع انتقراف امم َلضفأ ٠ بيطلاو ٍلامَجبلا نم كب ّنِإو ٠ ٌتئج ذقل

 لثمب بِلقْنَت نأ انقحبو ٠ لجو ّزع ٌرابجلا انّبر مويلا ائسْلاَج اّنِإ : ٌلوقيف
 , 0 ا

 لامجلا يأ  بُجّنلاو اياطّملا ىلع نوروازتي مهنأ : ةنجلا ميعّت نمو

 الو ُثورَت ال ٍةمجلُم َوِجَرْسُم ليخب ةنجلا يف نوتؤُي مهنإو - قانعألا ٌلاوُطلا

 . لجو زع هللا ءاش ثيح اوهتني ىتح اهنوبكريف « لوُبَت
 لخد اذإ » : ِهَْك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع َيوُرَو

 ىلإ اذه ُريرَس ريسيف « ضعب ىلإ مهُضعَب ٌناوخإلا قاتشيف ةنجلا ٍةنجلا ٌلهأ
 ٌءىكتبف « ًاعيمج اعمتجي ىتح « اذه ريرس ىلإ اذه ُريِرَسَو . اذه ٍريرَس
 لوقيف ؟انل هللا رّمغ ىتم ُملعَتأ : ةتانغل اننذخا لوقت اذه 4 نكتيو اذه

 . ©"! انل رفَعف هللا انوَعَدف « اذكو اذك عضوم يف انك موي « معن : هّيحاص

 . هجام نباو يذمرتلا ءاور قلل

 . رازبلاو ايندلا يبأ نبا هاور )2(

 اوف



 « َليَخلا ٌتحأ ُتنك : لاق هنع هللا يضر ةدعاس نب نمحرلا دبع نعو
 هللا كلَخْدَأ ْنِإ ١ : لاقف ٠ ٌليخ ةنجلا ىف له ء« هللا لوسر اي : ٌتلقف
 كب ُديِطَت ناحاّتج هل يتوقاي نم ثرمرف اهيف كل ناك « نمحرلا دبع اي ةنجلا

 اا م10

 . تاقث هتاورو يناربطلا هاور 2220
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 نيملاَعلا ّبَر َةيْوُر
  ىلاعتو هناحبس قحلا ةرايزب َنوُفَرشتَي مهنأ : ةنجلا لهأ ميعن نمو

 . نوعمتجُيف « ٌةوروزت نأ مكرُمأي هللا َّنإ : لوقيو مهيدانيف كَم مهيتأي

 حيبستلاب هتوص عفريف « مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلاعت هللا ُدمأيف
 . ٍدلُخلا ٌةدِئاَم عضوت مث ٠ ليلهتلاو

 اهاياّوز نم ٌةيواز ١ : لاق ؟ِدلُلا ٌةدِئام امو « هللا لوسر اي : اولاق
 « نوّسكُي مث نوقسُي مث نوُمَعْطيف ٠ برغّملاو قرشَملا نيب اًمِم ٌعَسوُأ
 نوُؤْخَيَف مُهَل ئلجَتيف « لجو َّزع انّبر وجو يف ٌوظنلا الإ قي مل : نولوقيف
 . 237« ِءاَزَج ٍراد يف متنأ امن ؛ لمع راد يف منسَل : لاقف « ًادَجُس

 اهيف مهتّيحَت - ةميظعلا هِتيمظَع يف ىلاعت قحلا مهل ئلجت املف »
 ٍلالَجلا ٌقح كلو « مالسلا كنمو مالسلا تنأ انّبر : اولاق -مالسلا
 لالَجلا ٌقح يلو مالسلا ينو ٌمالسلا انأ ينإ : مهّبر مهل لاقف . ماركولاو

 ينوفاخو يِدْهَع ْأوَعَرو ينّيِصَو اوظِفَح نيذلا يدابعب ًابحرمف « ماركإلاو
 . نيقِفْشُم لاح ّلُك ىلع ينم اوثاكو « بيغلاب

 . كردق ّقح كانْرَدَق ام , كناكم ٌولعو كِلالجو كِتّزعَو اَمأ : اولاق

 كرابت مهثر مهل لاقف ؟كل دوجلاب انل ْنَدأَف . كّقح َّلك كيلإ انيّدأ الو

 )١( ةنجلا ةغفص » يف ميعُن وبأ هاور « .

 ا



 ا - ٌتحّرأو « ةدابعلا ةنؤُم مكنع ٌتعضو دق نإ : ىلاعتو

 ىلإ متيضف أ نآلاف «٠ ةوججولا مدينعأو نادبألا  متبعتأ - متبصنأ املاطف

 كم َّيَلَع اوّنمتو تا ينوُلَسَف « يتماّركو يتمحّرو يحْوَر
 يِتمحَر ٍردقب ْنكلو ٠ مكلامعأ ردقب ٌمويلا مكيزجأ نل ينإف . مكينامأ

 يف نولازَي امف . يِنأش ةمظعو يناكم ٌرلُعو يلالّجَو يلْوطَو يتماركو
 عيمج ّلثم ىّنمتيل مهنم ٌرّصَقُملا ّنِإ ىتح « اياطعلاو بهاوملاو ينامألا

 . اهانفأ موي ىلإ لجو زع هللا اهقَلَح َموي ْذنم ايندلا

 دقف ٠ مكل َقِحَي ام نوُدب متيضرو مكينامأ يف مَترَّصَق دقل : مهَّر لاق

 . مكيزامأ هنع ٌْثرّصق ام ىلع مكتدزو متيتحتو متلأس ام مكل ٌتبجوأ

 عيفّرلا يف بابقي اذإف . مكل َبَهو يذلا ْمُكَبَر بِهاوَم ىلإ اورظناف
 نمااهذرشو بهذ نم اهباوبأ ناجرملاو ٌرْدلا نم ينم ينم ايفَرُعو 2 ئلعألا

 و وو ٍرون نم اهٌربانمو « قَرِبتْس و سدس نم اهشرُقو « وُ

 راهّنلا يف ّيّرُّدلا بكوكلا ٌلثم سمشلا عاعشك ٌرون اهضارعأو اهباوبأ نم

 . اهُروُ ُرَهْزَي توقايلا نم َنييَلِع ئلعأ يف ةخياش ٌروُصُق اذإو . ءيضُملا
 توقايلا نم روصّقلا كلت نم ناك امف . ٌراصبألا َعَمَتْلاَل َرْخّس هّنأ الولف

 ِرَمْحَأْلا ِتوُقاَيلا ّنِم اهنم ناك امو 5 ضيبألا ريرحلاب سشورفم وهف ضييبألا

 وهف رضخألا ٍترقايلا نم اهنم ناك امو « ِرّمحألا ٌيِرّفْبَعلاِب ٌئورفم وهف
 وهف رفصألا توقايلا نم اهنم ناك امو . رضخألا ٍسُدنُسلاب ٌشورفَم

 ةضفلاو ٍرّمحألا بهذلاو رضخألا ٍدُوُمْزلاِب هَّوَمُم رفصألا ناوخ الاب شورفُم
 5020 يأ < اهندرغو ةكوقابلا وما ايناكراو اهدعاوق كاملا

 ىلإ اوفّرصنا املف  اهاّوأمو اهنكامأ يأ  ناجرملا ُفَرُْع اهُجورُيو « ؤلؤللا
 نضيبألا توقايلا نما ةمنهطن ليَخ ُنيِذارَب مهل ْتَبْرف « مهّير مهاطعأ ام
 ٍديلَو لك ٍديبو نوُدّلَخملا نادلولا - اهدوقي اَمثَجَي ٠ ٠ حوُولا اهيف خوفنم

 يأ - ٍةكَوطَُم ًءاضيب ٍةضف نم اهتّنِعأو اهل ( ِنْوَذْرب ةَمَكَح مهنم
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 سُدنُّسلاب ةشورفم ٌةنوضوَم ٌرِرُس اهُجْرسو ٠ توقايلاو ٌرُدلاب  ةطاحُم
 « ةّنجلا ّضاير ُدظنَتو مهب فزت نيذارّبلا كلت مهب ثقلطناف . قَرْبَتْسِإلاَو
 - هب لضفت يأ - هب لّوطت ام َعيِمَج اهيف اوُدَجو « مهلزانم ىلإ اوهتنا املف

 روصُقلا كلت نم رصق ٌلُك باب ىلع اذإو « اوُنمتو هوّلَأس امم مهيلع مهب
  ناوارضخ يأ  ناتّماهدُم ناتّنجو « ٍنانفأ اتاوذ ناتج « ٍنانج عبرأ

 - نافنِص - ٍناجوّز ةهكاف لك نم امهيفو  ناتراّرف  ناتحاَضَت نانيع امهيفو
 ا ٌرقتساو مهلزانم اوءَوبَت املف . مايخلا يف ٌتاّروصقُم ٌروُحو
 انيضَر . : اولاق ؟اقجي عكار مكلعواام متذجو لَها: مهّير مهل لاق

 يِهجَو 5 متزظّتو يراد متللح مكنع ياضرب : لاق اَنَع ّضْاَف
 صيغنَت هبف سيل « ْذّوُذَجَم ريغ ًءاطَع ًائيزه ًائيزهف ٠ ؛ يتكئالم مُكُتحْفاصو

 . ٌديرصت الو

 ةمقملا راد انّلعأو نزلا انع بَهذأ يذلا هلل دمحلا : اوُلاق كلذ دنعف
 لامع ثول اهيف ادشيفب هلو تكشف يأ دتدصت هن اهيف انّمَي ال ٠ هلضق نم
 . 2306 دوكش ٌروفَعَل انّبر نإ

 . هنأش َلَج ىلوملا ىلإ رظنلاب َنوُفّرْشتَي مهنأ : ةنجلا لهأ ميعَن نمو
 : لجو ّزع هللا لوقي « ةنجلا نجلا لهأ لخد اذإ ١ : لكي هللا لوسر لاق
 . نجلا انلخدَت ملأ . انّموُجو ضْيبَت ملأ : نولوقيف ؟مُكُديَِأ ًثيش نوديرت
 مهيلإ ٌبحأ ايش اوطعُأ امف ؛ ُباجحلا ُفّشكِيف : لاق ؟رانلا نم اَنجَتَتو

 د هزو قَسلَل أونمسح أودسحَأ 1 َنيِّلَل 2 ةيآلا هذه الت مث ٠ مهر ىلإ رظنلا نم

 . [؟8 : سنوي]

 . ميعن وبأو ايندلا يبأ نبا هاور )0(

 . يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم هاور 0,0

 نرخ



 ىلإ رظنلا : يه ةدايزلاو « ةنجلا يه ىنسُحلا نإ : ءاملعلا لاق دقو

 . ىلاعتو هناحبس ٌقحلا

 لهأ نم انلعجيو « ةداعسلا ةمتاخب انل متخي نأ ىلاعت هللا لأسنف

 . ةدايزلاو ىنسحلا

 مزتلث ملو « عوضوملا اذه يف عمجلا نم انل رّسيت ام هللا دمحب ىهتنا

 لوبق ىلع ًادامتعا لقنلاب هيف انعسوت اننإ لب « ةحيحصلا ثيداحألاب هيف

 يف يورنلا مامإلا كلذ ىلع ّصن دقو ٠ لامعألا لئاضف يف فيعضلا

 ينالقسعلا رجح نباو « « هتيفلأ ١ ىلع هحرش يف يقارعلاو « « بيرقتلا »

 ةيفلأ حرش » يف يراصنألا ايركز خيشلاو « « ةبخنلا حرش » يف

 يف يّكملا رجح نباو ٠ « بيردتلا ١ يف يطويسلا ظفاحلاو « « يقارعلا
 ةبوجألا» ::ةا ريع ةلاتمو يونكللا ةمالعللو . « نيعبرألا ىلع هحرش 2

 ديسلا دلاولا مامإلا يديسلو «٠ كلذ يف ٌضيفتسُم ٌثحب اهيف هل « ةلضافلا

 . فيعضلا ثيدحلا ماكحأ يف ٌةصاَخ ٌةلاسر هللا همحر يكلاملا يولع

 . اذه انباتك يف انيرج ةدعاقلا هذه ىلعو

 ميركلا ههجول ًاصلاخ هلعجو هب ىلاعت هللا عم

 بر هلل دمحلاو ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا اوَلصو

 . نيملاعلا

 هبتك

 ينسحلا يكلاملا يولع ديسلا نب دمحم ديسلا

 مارحلا دلبلاب فيرشلا ملعلا مداخ
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 ىل ول

 و

 ل ل ا ناميإلا نم ةيدمحملا ةّمألا ديصر
 4 قر 41 ب زف له داو ف ياك ع سول م4 “14 وز زو "هع دهر دل لقج اهاخفا قو ها قب و نفع أ فيت ها رف ةّمألا هذه نيقي لامك

 ةيدمحملا ةمألل ةماع صئاصخ

 نر ف 1 ا ل يرام فيول كمت او تا رصإلا عفر : ًالوأ

 ا ةّصاخلا ةمحرلاب ماركإلا : ًايناث

 0 ًأاطسو ةمأ مهلعج : ًاثلاث

 ل ا ةيدمحملا ةعيرشلا رسي : ًاعبار

 55 1 ةيدمحملا ةعيرشلا لامك : ًاسماخ
 220000 مهيديأ نيب ىعسي مهرون : ًاسداس

 10 ل ةمأ ريخ مهنوك : ًاعباس
 0 ةّمألا هذه دارفأ نم ىسيع حيسملا نوك : ًانما

 اهلوأل تبث امك ةّمألا هذه رخآل ةنجلاب ةراشبلا توبث : ًاعسات
 0 اهلوأل تبث امك ةّمألا هذه رخآل لضفلا توبث : ًارشاع
 1 ل وب و ا نييعتلاب يك انيبن ربق دوجو : رشع يداحلا

 و ةقباسلا بتكلا يف ةيدمحملا ةمألا ركذ : رشع يناثلا

 0 ةلالض ىلع عمتجت ال ةّمألا هذه ّنِإ : رشع ثلاثلا
 .... يقرَغالو عوجب ةّمألا هذه كلهُي ال هللا َّنِإ : رشع عبارلا

 هلضفو ءوضولا ٌفرَش

 واو اهو هاد ها ا« ه# ها # ا »# © # © © © ا # # ©

 هاه دو هاو واو واوا ها © هه ها © # © ه # هه © »8# © » *

 ا همام »+ |

 .ء ماع م

 مام «ءعاساو

 ماع ام م.م

 هه همام ا6م +

 . م.م #6

 مها مام عاف

 ماه جاهم



 وع ل ةرفرع أ مم ا نا نق ونش تما نينذؤملا فرشو ناذألا لضف

 ا سو د الا و ساطاا هجم قتل ةنتمعك نذؤملا ةباجإ لضف

 1 اهيف سولجلاو اهيلإ يشملاو دجاسملا ءانب لضف

 ا ةالصلا لئاضف

 1 مر و ع جف رس امل هديا وت 03 ةنجلا يف هيك يبنلا ةقفارم

 0 ال ا د لا عم لا ا ل جا ياو هوت ةزعلا تر ةيؤر

 ا د ا ا هك نتو جا م نجي نجل ونس نيملاعلا بر ةيحت

 ا ا ا لِي يبنلا ىلع ةالصلا ىلع ةالصلا لامتشا

 هت ماما داع راو ةارخاط جرينو ا دفق الا ب صو ةعامجلا ةالص فرش

 ا فوفصلاب قلعتي امو لوألا فصلا لضف

 000 ه0 يوصل و طوتاماو ديكطمم هنت سرت ترق ةععجلا ةذاق لكان

 20 مهلضفو ليللاب نيمئاقلا فرش

 بتاورلاو نئسلا نم ةعكر ةرشع يتنث ىلع ةظفاحملا لضف

 1211110101 تيبلا يف ةلفانلا ةالص لئاضف

 .. رصعلاو حبصلا ةالص دعب ئَّلصملا يف سولجلا لضف

 957 ىحُصلا ةالص لضف : ةصوصخم تاولص

 0 اهؤاعدو ةراختسالا ةالص

 500 ا ا مام اة م ةاكرلا هدأ لضف

 ع ا وح ىوقتلاب ةقدصلا ىلع لمعلا لضف

 * ٠ م هم ا مام ©ه ه6

 مادو م 6م عام ه6

 .ه ها هاه هاه هام

 م « همه م هوه ها هاه

 ماج م اهو و مه ها ه8

 هه هاه .٠ »ام م6

 ها. جاهم ام »ا اهم

 خد امج م حج اسوا عه



 100000100 ]| ]1 ]1 1 نيقدصتملا لضفو ةقدصلا فرش

 000 ةرمت قشب ولو رانلا اوقتا « رانلا نم باجح ةقدصلاو

 م و ا تمظع امهم بونذلا رفكت ةقدصلاو

 ل و و يم ل ا و ربلا باوبأ ريخ ةقدصلاو

 0 ربقلا رح اهبحاص نع ءىفطت ةقدصلاو

 هب م ل م م مالسإلا لاصخ ريخ ماعطلا ماعطإ

 ا ب ل رو حسا يق رسعملا راظنإو ضرقلا لضف

 1 ل سانلا نع ءانغتسالا فرشو ةفعلا لضف

 000 دعولاب ءافولاو ةنامألا فرش

 نيفوهلملا جئاوح ءاضقو نيملسملا ىلإ فورعملا عانطصا لضف
 0 م ناسحإلاو فورعملا بحاص ةأفاكم لضف

 ا ةمألا هذه نم نيمئاصلا فرش

 و ةريثك ًاقلطم موصلا لئاضف

 0 ةمألا هذه نم جاّجَحلا فرش

 1 ةمألا هذه نم ءاّرقلا فرشو نآرقلا ةوالت لضف

 ل اب يا و ا ةمألا هذه نم نيركاذلا فرش

 ا مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع يبنلا ىلع ةالصلا دئاوف

 ا هللا يف ضغبلاو هللا يف بحلا لضف

 ا سل مما ا برنذلل ةرفكملا لاصخلا

 0000 ةبوتلا باوبأ حتفب ةمألا هذهل هللا ةمحر ةعس
 اة ما 1 هللا ةيشخ نم ءاكبلا لضف
 ا اما هونك هيف ءاجرلا ميظعو هللاب ٌنظلا نسح لضف

 0 ةنتفلا نامز يف نيلماعلا باوث ةفعاضم

 0 رباصلا ريقفلاو ركاشلا ينغلا لضف
 110007 ةرخآلا ىلع لابقإلاو ايندلا يف دهزلا لضف
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 ٠ه ماه م9

 م ا ما دهام #6

 5 2 2 ل ل

 ٠و اما م6

 مه86ه عاشو

 هاو م ام

 ها امام م.

 .ء اهم فاه«

 ماه 6١ هه

 هاه من #0.



 ل ايالبلا ىلع ربصلا لضف

 1 نود جونا ويسافر هدا ل وكو قطودم قم د سان ندخل ىضرملا ةدايع لضف

 ةمألا هذه نابع نأو مهل نيلصملا ةعافشو ىتوملا رومأب مايقلا لضف

 1 نا مسا يدخر ويكمل ا ف نحف ةميرو نب و دع ضرألا يف هللا ءادهش

 0 خزربلا رومأب ةيدمحملا ةمألا فيرعت

 0 م ا ير لا مقا هج اج اي قا قلل ةمايقلا موي لاوهأو ثعبلا

 1 ا و ا رشتلاو نفيا وونأب ةددحمملا ةنألا كررت

 ل هتدابعب رتغملا دباعلا ةصق

 مدار و اولا رشنلاو رشحلا رومأ نم للي ربخأ ام ةيقب

 1 سنس ع يدا شا تلا ع سحم طارصلاو نازيملاو ضوحلا

 0100 ىمظعلا ةعافشلاب ِةْكَي دمحم انيبن صاصتخا

 5 ل اهلهأ لاوحأو رانلا

 ا اهلاوحأو ةنجلاب ةيدمحملا ة ةّمألا فيرعت

 و ام وسوسا جاستا نان ل ا ندا ا ون ..... ةنجلا قوس

 هرم عر عيساوي و وص أو خو فلا و عيال وا ع رق وعم دعم فاح ده 187 نعل هدم هه اقبل أم نيملاعلا ثر ةيؤر

 عا والاب هه ع ماا جلا باتكلا تايوتحم تسرهف
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